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NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA  BALLINGŮV SÁL

10:00 - 10:30 ČEZ: Kde jinde to dokážete
10:45 - 11:15  Procter & Gamble: Praktické zkušenosti studijní stáže u P&G
11:30 - 12:00 Robert Bosch: Je AdBlue® skutečně modré? Technologie DNOX  
  v praxi
12:15 - 12:45 MBtech Bohemia: Vyvíjej (se) s námi! – MBtech Bohemia s.r.o.
13:00 - 13:30 ŠKODA AUTO: Nastartuj svou kariéru ve ŠKODA AUTO
13:45 - 14:15 STMicroeletronics Design and Application: Single IC for distance  
  measurement: FlightSenseTM
14:30 - 15:00 Plzeňský Prazdroj

FAKULTA STROJNÍ  MÍSTNOST 51

10:00 - 10:30 Škoda Transportation: Pohled na jednotlivé vývojové etapy  
  tramvajového vozidla
10:45 - 11:15 Valeo: V zákulisí vývoje autonomních aut
11:30 - 12:00 Oracle Czech: Příběhy z vývoje nejrychlejšího virtuálního stroje
12:15 - 12:45 Řízení letového provozu ČR: Co všechno musí znát řídící letového  
  provozu
13:00 -13:30 IDIADA CZ: Budoucnost MKP simulací v podobě 3DExperience - platforma  
  nejen pro simulace
13:45 - 14:15 Ricardo Prague: Od roku 1915 měníme tvář automobilismu
14:30 - 15:00 Faurecia: Layout technologické výroby

FAKULTA STROJNÍ  MÍSTNOST 54

10:00 - 10:30 SMP CZ: Soutěž Cena za inovaci Skupiny SMP
11:00 - 12:30 Skanska: Drony v praxi

FAKULTA STAVEBNÍ  MÍSTNOST B168

10:00 - 11:00 Adam Novák: Inovace je rozhodnutí, volba je na vás
11:15 - 12:30 Daniel Gamrot: Digitální (anti)produktivita
13:00 - 14:15 Jaroslav Homolka: Klid dravce - vítězství je okamžik
14:30 - 16:00 Lukáš Kerhart: Cestování - nejlepší životní investice

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHUKDE JINDE 
TO DOKÁŽETE

www.KDEJINDE.cz
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FAKULTA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ
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Stánek Společnost
101 Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice
102 BOSCH DIESEL s.r.o.
103 Valeo
104 ZF Engineering Plzeň s.r.o.
105 Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.
106 Ricardo Prague s. r. o.
107 Porsche Engineering
108 Faurecia
109 Skupina ČEZ
110 Škoda Transportation
111 ŠKODA AUTO
112 Skupina ČEPS
113 TE Connectivity
114 DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
115 ESONIC a.s.
116 SIDAT, spol. s r.o.
117 TUV SÜD Czech s.r.o.
118 ABB s.r.o.
119 PwC Česká republika
120 Creditinfo Solutions
201 MBtech Bohemia
202 Meopta - optika, s.r.o.
203 GE Aviation Czech
204 Jihostroj a.s.
205 Eaton European Innovation Center
206 JHV-ENGINEERING s.r.o.
207 F.X. MEILLER SLANÝ, s.r.o.
208 Saint-Gobain
209 Mubea, spol. s r.o.
210 HAUSER spol. s r.o.
211 Iveco Czech Republic, a.s
212 Medical Technologies CZ a.s.
213 e4t electronics for transportation s.r.o.
214 ACO Industries k.s.
215 Plzeňský Prazdroj, a.s.
216 E.ON Česká republika, s.r.o.
217 Konplan
218 AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Stánek Společnost
219 CETIN
220 Bühler Praha
221 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
222 Siemens, s.r.o.
223 Atlas Copco s.r.o.
224 STMicroelectronics
225 VESLA s.r.o.
226 České Radiokomunikace
227 AVL Software and Functions GmbH
228 IBA
229 Continental Automotive Czech Republic s.r.o
230 ComAp a.s.
231 AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s. r. o.
232 Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
301 LATECOERE Czech Republic s.r.o.
302 Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
303 Wheelabrator Czech s.r.o.
304 AV ENGINEERING, a.s. | AV R&D, s.r.o.
305 KAMAX
306 Mondi Štětí a.s.
307 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
308 METAL TRADE COMAX, a.s.
309 PRECIOSA GROUP
310 SWELL, a.s.
311 KOSTAL CR spol. s r.o.
312 Foxconn Group
313 T-Mobile Czech Republic, a.s.
314 ON Semiconductor
315 Lovochemie, a.s.
316 EPAM Systems
317 ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
318 2N TELEKOMUNIKACE
319 Řízení letového provozu ČR, s. p.
320 Process Automation Solutions s.r.o.
321 Yanfeng Czechia Automotive Interiors
322 Aisan Industry Czech,s .r.o.
323 B&R
324 O2 Czech Republic a.s.

FAKULTA STROJNÍ / FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ  (FS/FEL)
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Stánek Společnost
N01 MOTOR JIKOV Group a.s.
N02 MONETA Money Bank, a.s.
N03 ABRA Software a.s.
N04 UniControls a.s.
N05 CERN
N06 CN Group CZ s.r.o.
N07 Pacovské strojírny, a.s.
N08 Wikov Industry a.s.
N09 Nestlé Česko s.r.o.
N10 Chart Ferox a.s.
N11 MSD
N12 Solar Turbines EAME, s.r.o
N13 Skanska a.s.
N14 ČSOB
N15 NET4GAS 
N16 S3 Group
N17 CERTICON a.s.
N18 IDIADA CZ
N19 mgm technology partners s.r.o.

Stánek Společnost
N20 Deloitte
N21 Bluewolf
N22 tesena | smart testing
N23 mySCADA Technologies
N24 EY
N25 Amazon
N26 Raiffeisenbank
N27 Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.
N28 EURES

Stánek Společnost
S01 ÅF Česká republika 
 (AF-CITYPLAN, AF-Consult, AF-Engineering)
S02 Státní fond životního prostředí ČR
S03 Metrostav a.s.
S04 Skupina EUROVIA CS
S05 Skupina SMP
S06 SYNER, s.r.o.

Stánek Společnost
S07 COLAS CZ, a.s.
S08 VCES a.s. 
S09 STRABAG a.s.
S10 Hilti
S11 KONE

S12 Trigema a.s.

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA  (NTK)

FAKULTA STAVEBNÍ  (FSV)



6

FAKULTA ARCHITEKTURY 
A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
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Stánek Společnost
A01 Accenture
A02 Sefira spol. s r.o.
A03 Softec CZ, s.r.o.
A04 Alza.cz a.s.
A05 KCT Data, s.r.o.
A06 AVAST Software
A07 Devoteam
A08 ORACLE Czech s.r.o.
A09 NNIT Czech Republic s. r. o.
A10 ASSIST spol. s r. o.
A11 IT Talents
A12 CS SOFT a.s.
A13 UniCredit Business Integrated Solutions
A14 DHL IT Services
A15 AutoCont CZ a.s.
A16 PTT Software
A17 Wunderman s.r.o.
A18 ARTIN
A19 Unicorn
A20 ICZ a.s.
A21 NN IT HUB PRAGUE
A22 KPMG Česká republika
A23 JetBrains
A24 Concur
A25 Seznam.cz
A26 Gemalto, s.r.o.
A27 CA Technologies
A28 INVENTI
A29 Hewlett Packard Enterprise
A30 CGI IT Czech Republic s.r.o.
A31 Monster Worldwide
A32 Quanti s.r.o.
A33 LASVIT s.r.o.

FAKULTA ARCHITEKTURY  (FA) 
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  (FIT)
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ABECEDNÍ PŘEHLED FIREM

Společnost St
án

ek

St
ro

jn
í

Ele
kt

ro

IT St
av

eb
ni

ct
ví

De
sig

n

Ar
ch

ite
kt

ur
a

Ek
on

om
ie

Ch
em

ie

Hu
m

an
itn

í

Os
ta

tn
í

St
rá

nk
a

2N TELEKOMUNIKACE 318 ✓ ✓ ✓ 30

ABB s.r.o. 118 ✓ ✓ 31

ABRA Software a.s. N03 ✓ 32

Accenture A01 ✓ ✓ ✓ 34

ACO Industries k.s. 214 ✓ ✓ ✓ 36

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 218 ✓ 38

ÅF Česká republika S01 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 39

Aisan Industry Czech,s .r.o. 322 ✓ ✓ 40

AISIN EUROPE MANUFACTURING ... 231 ✓ 41

Alza.cz a.s. A04 ✓ ✓ ✓ ✓ 42

Amazon N25 ✓ 43

ARTIN A18 ✓ 44

ASSIST spol. s r. o. A10 ✓ 45

Atlas Copco s.r.o. 223 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 46

AutoCont CZ a.s. A15 ✓ ✓ 48

AV ENGINEERING, a.s. | AV R&D, s.r.o. 304 ✓ 47

AVAST Software A06 ✓ 50

AVL Software and Functions GmbH 227 ✓ ✓ ✓ 52

B&R 323 ✓ ✓ ✓ 54

Bluewolf N21 ✓ 55

BOS Automotive Products CZ s.r.o. ✓ ✓ ✓ ✓ 56

BOSCH DIESEL s.r.o. 102 ✓ ✓ 58

Bühler Praha 220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 60

CA Technologies A27 ✓ 62

CERN N05 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 68

CERTICON a.s. N17 ✓ ✓ 64

CETIN 219 ✓ ✓ ✓ ✓ 66
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CGI IT Czech Republic s.r.o. A30 ✓ ✓ 70

CN Group CZ s.r.o. N06 ✓ 72

COLAS CZ, a.s. S07 ✓ ✓ 71

ComAp a.s. 230 ✓ ✓ 74

Concur A24 ✓ 76

Continental Automotive Czech ... 229 ✓ ✓ ✓ ✓ 78

Creditinfo Solutions 120 ✓ ✓ 80

CS SOFT a.s. A12 ✓ 82

České Radiokomunikace 226 ✓ 81

ČSOB N14 ✓ ✓ 84

DAIKIN INDUSTRIES CZECH ... 114 ✓ ✓ ✓ 86

Deloitte N20 ✓ ✓ ✓ 88

Devoteam A07 ✓ 93

DHL IT Services A14 ✓ 90

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 302 ✓ ✓ ✓ 91

Dopravní podnik hlavního města ... ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 92

E.ON Česká republika, s.r.o. 216 ✓ ✓ 94

e4t electronics for transportation ... 213 ✓ ✓ ✓ 96

Eaton European Innovation Center 205 ✓ ✓ ✓ 98

eMan ✓ 100

EPAM Systems 316 ✓ 102

ESONIC a.s. 115 ✓ ✓ ✓ 104

EURES N28 99

EY N24 ✓ ✓ ✓ 106

F.X. MEILLER SLANÝ, s.r.o. 207 ✓ ✓ ✓ ✓ 108

Faurecia 108 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 110

Foxconn Group 312 ✓ ✓ ✓ ✓ 112
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GE Aviation Czech 203 ✓ 114

Gemalto, s.r.o. A26 ✓ 116

HAUSER spol. s r.o. 210 ✓ ✓ 117

Hewlett Packard Enterprise A29 ✓ 118

Hilti S10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 119

Huawei Technologies (Czech) s.r.o. 232 ✓ ✓ ✓ 120

Chart Ferox a.s. N10 ✓ 121

IBA 228 ✓ ✓ ✓ ✓ 122

ICZ a.s. A20 ✓ 124

IDIADA CZ N18 ✓ ✓ 126

in-tech Automotive Engineering ✓ ✓ 127

INVENTI A28 ✓ 128

IT Talents A11 ✓ ✓ ✓ 130

Iveco Czech Republic, a.s 211 ✓ ✓ ✓ ✓ 131

JetBrains A23 ✓ 132

JHV-ENGINEERING s.r.o. 206 ✓ ✓ 134

Jihostroj a.s. 204 ✓ 133

JSP ✓ ✓ ✓ 136

KAMAX 305 ✓ ✓ ✓ ✓ 137

KCT Data, s.r.o. A05 ✓ 138

KONE S11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 139

Konplan 217 ✓ ✓ ✓ 140

KOSTAL CR spol. s r.o. 311 ✓ ✓ ✓ ✓ 142

KPMG Česká republika A22 ✓ ✓ ✓ 144

LASVIT s.r.o. A33 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 146

LATECOERE Czech Republic s.r.o. 301 ✓ ✓ 147

Lovochemie, a.s. 315 ✓ ✓ ✓ 148
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MBtech Bohemia 201 ✓ ✓ 149

Medical Technologies CZ a.s. 212 ✓ ✓ ✓ ✓ 150

Meopta - optika, s.r.o. 202 ✓ ✓ ✓ 151

METAL TRADE COMAX, a.s. 308 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 152

Metrostav a.s. S03 ✓ 154

mgm technology partners s.r.o. N19 ✓ 156

Mondi Štětí a.s. 306 ✓ ✓ ✓ 155

MONETA Money Bank, a.s. N02 ✓ ✓ 158

Monster Worldwide A31 ✓ 162

MOTOR JIKOV Group a.s. N01 ✓ 160

MSD IT N11 ✓ ✓ ✓ 164

Mubea, spol. s r.o. 209 ✓ ✓ ✓ ✓ 166

mySCADA Technologies N23 ✓ ✓ 168

Nestlé Česko s.r.o. N09 ✓ ✓ ✓ ✓ 169

NET4GAS N15 ✓ ✓ ✓ ✓ 170

NN IT HUB PRAGUE A21 ✓ 171

NNIT Czech Republic s. r. o. A09 ✓ 172

O2 Czech Republic a.s. 324 ✓ ✓ 173

ON Semiconductor 314 ✓ ✓ ✓ 174

ORACLE Czech s.r.o. A08 ✓ 176

Pacovské strojírny, a.s. N07 ✓ 178

Pepperl+Fuchs Manufacturing, ... N27 ✓ ✓ ✓ ✓ 179

Plzeňský Prazdroj, a.s. 215 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 180

Porsche Engineering 107 ✓ ✓ ✓ 182

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. 221 ✓ ✓ 183

PRECIOSA GROUP 309 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 184

Process Automation Solutions s.r.o. 320 ✓ ✓ ✓ 186
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Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 105 ✓ ✓ ✓ 188

ProjectSoft HK a.s. ✓ ✓ ✓ 185

PTT Software A16 ✓ ✓ 190

PwC Česká republika 119 ✓ ✓ ✓ 191

Quanti s.r.o. A32 ✓ ✓ 192

Raiffeisenbank N26 ✓ ✓ ✓ ✓ 194

Ricardo Prague s. r. o. 106 ✓ ✓ ✓ ✓ 196

Robert Bosch, spol. s r.o. ... 101 ✓ ✓ ✓ ✓ 198

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk ... 317 ✓ ✓ 193

Řízení letového provozu ČR, s. p. 319 ✓ ✓ ✓ 200

S3 Group N16 ✓ ✓ 201

Saint-Gobain 208 ✓ ✓ ✓ ✓ 202

Sefira spol. s r.o. A02 ✓ 204

Seznam.cz A25 ✓ 205

SIDAT, spol. s r.o. 116 ✓ ✓ ✓ 206

Siemens, s.r.o. 222 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 207

Skanska a.s. N13 ✓ 208

Skupina ČEPS 112 ✓ 210

Skupina ČEZ 109 ✓ ✓ 212

Skupina EUROVIA CS S04 ✓ 214

Skupina SMP S05 ✓ 216

Softec CZ, s.r.o. A03 ✓ 217

Solar Turbines EAME, s.r.o N12 ✓ 218

Státní fond životního prostředí ČR S02 ✓ ✓ ✓ 220

STMicroelectronics 224 ✓ 222

STRABAG a.s. S09 ✓ 223

SWELL, a.s. 310 ✓ ✓ 224
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SYNER, s.r.o. S06 ✓ 225

ŠKODA AUTO 111 ✓ 226

Škoda Transportation 110 ✓ ✓ ✓ 228

TE Connectivity 113 ✓ ✓ ✓ 229

tesena | smart testing N22 ✓ 230

T-Mobile Czech Republic, a.s. 313 ✓ ✓ ✓ 232

Toyota Peugeot Citroën Automobile ... 307 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 231

Trigema a.s. S12 ✓ 234

TUV SÜD Czech s.r.o. 117 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 236

UniControls a.s. N04 ✓ ✓ 238

Unicorn A19 ✓ 240

UniCredit Business Integrated ... A13 ✓ ✓ 239

Valeo 103 ✓ ✓ ✓ 242

VCES a.s. S08 ✓ 244

VESLA s.r.o. 225 ✓ ✓ 246

Wheelabrator Czech s.r.o. 303 ✓ ✓ 247

Wikov Industry a.s. N08 ✓ 248

Wunderman s.r.o. A17 ✓ ✓ 250

Yanfeng Czechia Automotive ... 321 ✓ 252

ZF Engineering Plzeň s.r.o. 104 ✓ ✓ ✓ 254
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148 firem, 60 přihlášených náhradníků, 600 personalistů a vystavovatelů, 37 soutěží,  
31 aktivit v rámci doprovodného programu, 38 organizátorů z řad IAESTE. To je v číslech 
shrnutí loňského dvaadvacátého Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra.

Každý rok nám roste počet firem, kteří chtějí na veletrhu vystavovat. Každý rok může-
me říkat, že právě tento veletrh je ten největší. A za to vám patří veliký dík. Je skvělé 
vidět, že o studenty ČVUT je takový zájem a jsme rádi, že můžeme podpořit studentskou 
organizací IAESTE, která touto cestou pomáháme navázat kontakty mezi zaměstnavateli  
a studenty.

Veletrh je jistě pro organizátory příležitostí rozvíjet sami sebe. To se na projektech IAESTE 
projevuje v kvalitě a jejich projekty jsou každým rokem posunuty dál za původní hranice. 
Doufáme, že si spolu se členy IAESTE veletrh užijete, pomůže Vám usnadnit vstup na pracovní 
trh a budeme se těšit na spolupráci i v dalších letech. 

Petr Konvalinka
rektor ČVUT v Praze



GENERÁLNÍ PARTNER IAESTE CZECH REPUBLIC
Vážený návštěvníci veletrhu,

stalo se již tradicí, že jste na této straně průvodce veletrhem oslovováni 
generálním partnerem IAESTE České republiky, studentské organizace, jejíž 
činnost je věnována především studentům technických oborů a která si klade 
za jeden ze svých cílů pomoci absolventům při jejich snažení uspět na trhu 
práce. 

Pro letošní rok se generálním partnerem stala Skupina ČEZ, která 
podporuje zájem žáků a studentů o studium na školách zaměřených 
především na obory strojní, jaderné a elektrotechnické, pro jejichž 
absolventy nabízí uplatnění na různých pracovních pozicích  
po celé České republice.

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku technicky vzdělaných odborníků na trhu 
práce mají absolventi uvedených oborů téměř stoprocentní jistotu nalézt po 
dostudování uplatnění podle svých preferencí ve firmách, které jsou jim svým 
zaměřením a činností nejbližší.

Ideálním místem, kde je možné se se studenty a absolventy přímo 
setkat, je jedna z aktivit IAESTE, veletrhy pracovních příležitostí, jichž 
se Skupina ČEZ každoročně aktivně zúčastňuje. Také letos nás můžete 
v březnu potkat na ČVUT v Praze a ZČU v Plzni, v dubnu na VUT v Brně  
a koncem roku na TU v Liberci. 

Skupina ČEZ nabízí spolupráci při zpracování bakalářských a diplomových 
prací, stáže nebo exkurze do našich provozů, besedy s odborníky  
a množství dalších aktivit, které jsou dlouhodobě velice pozitivně hodnoceny. 
Ale především nabízí možnost nastartovat kariéru ve stabilní české firmě  
a perspektivním oboru.

Dovolte nám, abychom vám popřáli mnoho štěstí ve studiu, šťastnou 
ruku při volbě budoucího zaměstnavatele. Věříme, že se s vámi setkáme 
během veletrhu u našeho stánku a později přímo v řadách našich  
kolegů - zaměstnanců Skupiny ČEZ!

Za vaše potenciální  
budoucí kolegy

Pavel Puff, Skupina ČEZ

KDE JINDE

BUDETE U ZDROJE ENERGIE

KDE JINDE

MÁTE NAPĚTÍ POD KONTROLOU

KDE JINDE

SVOJÍ ENERGIÍ ROZHÝBETE FIRMY I OBCE

KDE JINDE

OVLIVNÍTE BUDOUCNOST ENERGETIKY

KDE JINDE

ROZSVÍTÍTE LIDEM ŽIVOT
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PÁR SLOV OD ORGANIZÁTORŮ VELETRHU
Vážení návštěvníci,

vítejte na veletrhu pracovních příležitostí iKariéra, který pro vás každoročně pořádáme ve  stu-
dentské organizaci IAESTE působící právě na ČVUT v Praze. Pevně věříme, že je to skvělá příleži-
tost pro ty z vás, kteří hledají pracovní příležitosti a chtějí začít budovat svou profesní kariéru.

V rámci tohoto veletrhu máte možnost seznámit se přímo se zástupci firem, popovídat si 
s nimi a rozhodně se nebojte zeptat se jich na vše, co vás zajímá. 
Právě zástupci těchto firem ví nejlépe, jak to vypadá „tam venku“  
– ve světě mimo školu, ve firemním prostředí. Doufáme, že 
vám veletrh pomůže k nalezení té nejlepší práce a věříme, 
že firmy tak získají skvělé zaměstnance  
a zapálené kolegy, což je důvod, proč celý 
veletrh pořádáme.

Tímto bychom rádi poděkovali členům 
IAESTE za jejich houževnatou práci, 
kterou odvedli a odvádějí, děkujeme 
firmám a našim partnerům 
za spolupráci, podporu  
a důvěru, kterou mají v naše 
projekty a děkujeme  
i vám za návštěvu našeho 
veletrhu. Doufáme, že 
splníme vaše očekávání.

Za organizátory veletrhu

Jan Zajíček 
Prezident lokálního 
centra  
IAESTE ČVUT v Praze
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NEJEN VELETRH...
Zdravím Vás, návštěvníky veletrhu,

tradicí bývá tu napsat pár slov. No, abych řekla 
pravdu, už vím, jak se cítí šéfredaktor, když má psát 
úvodní slovo do svého periodika na každé vydání.

Veletrh na ČVUT vnímám již 5. rokem a mohu říci, že 
jsme za tu dobu urazili v IAESTE kus cesty. Poprvé 
jsem se jej účastnila jako prvák. Tehdy mi moc firem 
neřeklo, že by mě chtěli do své party. Následující 
roky jsem se účastnila již jako organizátor  
a návštěvník. 

Ve druháku mě personalisté opět řekli, že mám 
přijít ve 3. ročníku. Ale co mi tyto dva neúspěšné 
pokusy řekly – musím se snažit, nepřestávat na 
sobě pracovat a hlavně: získala jsem přehled, jak 
to na pracovním trhu chodí. Ve 3. ročníku jsem 
už nabídku na brigádu skutečně dostala. A nyní? 
O těch pár let později jsem hlavní koordinátorkou 
veletrhu a o volné pozici se stačí jen zmínit.

Využijte této příležitosti – ať už jako prváci, kteří 
chtějí získat přehled a první brigádu ve firmě, nebo 
jako končící studenti, kteří se už poohlíží po nějakém 
tom fleku. Pokud jste ještě na začátku - vytrvejte, 
vzdělávejte se, rozvíjejte se. Klidně se přidejte i do 
některého ze studentských klubů. Odměnou Vám 
pak budou zkušenosti a dovednosti, které ostatní 
nemají a budete skutečně o krok napřed. Pokud již 
končíte studium nebo jste jej ukončili, přeji Vám 
mnoho štěstí a úspěchů v kariérním životě. Věřím, 
že před ostatními získáte náskok.

Na závěr bych chtěla poděkovat rektorátu ČVUT v Praze, jednotlivým fakultám a NTK, že nám 
umožnili akci pořádat. Díky patří také našim partnerům a jednotlivým firmám. Pevně věřím, že 
získáte kolegy, kteří do Vašeho kolektivu zapadnou. Největší poděkování patří mým kolegům, ve 
studentské organizaci IAESTE, která tento veletrh pořádá. Bez jejich pracovitosti, odpovědnosti 
a nasazení by tento velvetrh nebyl.

Markéta Jílková 
Koordinátorka Veletrhu iKariéra 2017 ČVUT v Praze
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WORK, EXPERIENCE, DISCOVER
Přestáváš se orientovat ve všech spolcích a organizacích, které na tvé univerzitě jsou? Jedni 
dělají to, další tamto, ba co víc, ještě se pojmenují zkratkou, která sice něco znamená, ale 
z prvního pohledu to není zřejmé. A pak uslyšíš o IAESTE a o našich projektech, díky kterým 
získáš možnost zahraniční praxe anebo si pomocí nich najdeš práci ve svém oboru.

IAE COO?
Ač se to na první pohled nemusí zdát, pořadatelem 
Veletrhu iKariéra není firma, ale mezinárodní stu-
dentská organizace IAESTE. Co je však zajímavěj-
ší, že se skládáme z dobrovolníků z řad studentů  
a z akademických pracovníků. Za odvedenou 
práci placení nejsme, nicméně díky ní získává-
me spoustu zkušeností v oblastech komunikace, 
projektového řízení, vyjednávání, marketingu  
a PR. A co je na tom nejlepší? Máme přátele ne-
jen po republice, ale také po celém světě. IAESTE 
totiž působí ve více než 80 zemích světa.

Od zahraničních stáží přes Veletrh pracovních příležitostí iKariéra až po stavění mostů ze špejlí. Záběr 
IAESTE je dost široký. Je jen na tobě, kterých projektů se zúčastníš. Pamatuj ale na to, že sezením  
u facebooku práci po škole nezískáš.

MEZI NAŠE DALŠÍ PROJEKTY PATŘÍ:
• Zahraniční stáže

Zažij dobrodružství v cizí zemi, poznej její kulturu, a co víc, získej pracovní zkušenost v zahraniční 
firmě. Zaregistruj se na našem webu www.zkus.to a vyjeď s IAESTE na stáž.

• Katalog iKariéra

Šikovná knížečka, díky které si podle svého zaměření nalezneš firmu, která hledá absolventy. Vyjde  
v Pošli své CV s motivačním dopisem personalistovi na uvedenou e-mailovou adresu.

• Jobportál iKariéra.cz

Nenašel jsi svou vysněnou práci/stáž/brigádu dnes na veletrhu? Zaregistruj se na stránce  
www.ikariera.cz, vyhledej podle svého studia pracovní nabídky a pošli svůj životopis na uvedenou 
kontaktní adresu společnosti.

• Průvodce prváka

Brožurka, kterou každoročně vydáváme pro studenty prvních ročníků. Určitě jsi tu svou v prváku taky 
dostal.
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JAK POMÁHÁ BÝT SOUČÁSTÍ IAESTE?
Popsat na pár řádcích, co všechno mi IAESTE dalo, je možná ten nejtěžší úkol, jaký jsem kdy v IAESTE 
musela splnit. Jak věrně vystihnout na tak malém prostoru něco, co bylo šest let zásadní součástí 
mého života? Jistě by se dalo říct, že mě IAESTE stálo spoustu času a energie. 

Po těch šesti letech se ale cítím bohatší, nikoli chudší. Bohatší o neskutečné zážitky, zkušenosti,  
o kterých by se mi, nebýt IAESTE, ani nesnilo, a především o skvělou partu lidí v mém životě – nejspíš 
ten nejlepší pracovní kolektiv, jaký kdy budu mít. Všem bych přála někdy v životě zažít, jaké to je dělat 
něco, co má smysl, v partě stejně naladěných lidí, kteří už dávno nejsou jen kolegové, ale i kamarádi. 
Já jsem to zažila díky IAESTE. Je těžké shrnout šest let v pár větách, nepřeháním ale, když řeknu, že 
nebýt IAESTE, nebyla bych tím člověkem, kterým jsem dnes. Díky!

Kateřina Ešnerová

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Veletrh pracovních příležitostí se na ČVUT poprvé konal v roce 1994. Od té doby si předáváme nabyté 
zkušenosti od starších členů mladším a tím udržujeme kontinuitu celé akce. Na tomto veletrhu jsme 
společně pracovali více než půl roku.
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CHCEŠ VYJET NA STÁŽ?
Navštiv naši webovou stránku a zaregistruj se

Na webové stránce www.zkus.to najdeš proklik na registraci. Po zadání e-mailové adresy ti na e-mail 
přijde odkaz na formulář, kam vyplň své osobní údaje, informace o své vysoké škole, studovaném 
oboru a jazykových znalostech. Registrace je završená nahráním výpisu předmětů a tvého životopisu.

Pamatuj na to, že platnost registrace je jeden rok. Pokud se budeš chtít přihlásit i příští rok, budeš 
muset registraci aktualizovat.

Vyber si tu svou v seznamu stáží

Na začátku února a dubna zveřejňujeme seznam všech získaných praxí i s popisem práce, požado-
vanými jazykovými znalostmi a s platovým ohodnocením. Vyber si tu, která se ti líbí a kde splňuješ 
všechny podmínky. O začátku přihlašování tě budeme informovat e-mailem.

Snaž se kliknout na stáž jako první, neboť právě prvního vyhovujícího uchazeče si pozveme na poho-
vor, kde ověříme jazykové znalosti a zdali se uchazeč na praxi hodí.

Jak probíhá pohovor?

Na pohovor přijď včas i s průkazem totožnosti a s indexem/výpisem známek ze studijního oddělení. 
Uspěješ-li, podepíšeš s IAESTE dokument s podmínkami pro účast na mezinárodním programu stáží 
a stáž je tvoje. Dokument si pořádně uschovej. V případě neúspěšného pohovoru nezoufej a vyber si 
ze seznamu praxí jinou.
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Máš stáž! Co dál?

Hlavně nepanikař. V co nejkratší době předej v pořád-
ku úplnou nominaci svému lokálnímu centru a vyčkej 
na kontrolu. Máš-li vše v pořádku, uhraď praktikantský 
poplatek, který činí 5 000 Kč. Pokud pak ze své stáže 
napíšeš 2 reporty, bude ti 1 500 Kč vráceno. 

V poslední fázi ti nezbývá nic než čekat na vyjádření 
zahraničního zaměstnavatele, zda tě na stáž akceptuje. 
Jakmile ale tvoji nominaci potvrdí, můžeš se těšit na 
nejlepší měsíce svého života v cizí zemi, na poznávání 
nové kultury a získávání zkušeností a přátel z celého 
světa.

Pokud ti něco není jasné, kdykoli se můžeš obrátit na 
své lokální centrum s žádostí o pomoc nebo o radu.

Důležité odkazy a informace

   Základní informace: 

iaeste.cz/praxe-informace

   Registrační formulář: 

iaeste.cz/exch/registrace

  Seznam nabízených praxí: 

iaeste.cz/exch/nabidka_praxi

   Zkušenosti z praxí od stážistů, kteří je absolvovali: 

iaeste.cz/exch/zkusenosti_z_praxi
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S IAESTE NA STÁŽ DO EKVÁDORU
DAVID ZIKMUND

S blížícím se ukončením mého studia na vysoké 
škole jsem musel stále více přemýšlet nad tím, 
co bude dál. Protože jsem relativně normální kluk  
v nejlepších letech, trošku jsem se děsil představy 
„normálního“ života nebo alespoň toho, že by ten 
„normální“ život měl přijít hned. Řekl jsem si, že 
pracovat budu potom už celý život a že trocha dob-
rodružství ještě předtím, než z donucení možná 
dospěji, neuškodí. :)

V této situaci pro mě byla zahraniční stáž s IAESTE 
jasná volba a již brzy se ukázalo, že to byla volba 
správná. V tomto článku Vám povím, čeho si po mé 
cestě nejvíce vážím a čeho naopak lituji.

Zkušenosti - ze zahraniční firmy jsou k nezaplacení

Pracoval jsem se skupinkou sympatických chlapíků 
různých jihoamerických národností. Všechno bylo 
téměř ideální snad až na to, že skoro nikdo z nich 
nemluvil anglicky. Alespoň jsem měl o to větší dů-
vod zdokonalit si svoji začátečnickou španělštinu 
a nakonec jsme se vždycky nějak domluvili. Bylo 
fajn mít možnost pracovat ve svém oboru v úplně 
jiném prostředí. Jsem si jistý, že se mi tato zkuše-
nost bude do života hodit.

Kamarádi - celou moji stáž proměnili v jeden velký 
zážitek

Za ty tři měsíce jsem si tu našel opravdu spoustu 
výborných přátel z různých koutů země a pevně 
věřím, že se ještě někde potkáme.

Cestování - nejen po Ekvádoru jsem si vždycky přál 
cestovat

Již během stáže jsme s kamarády naplánovali na 
každý víkend nějaký výlet. Tak jsme společně pro-
cestovali celý Ekvádor. Po ukončení stáže jsem se 
rozhodl zůstat ještě jeden měsíc a vydal jsem se za 
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krásami Peru a Bolívie. Za ty tři měsíce jsem viděl tolik nesmírně zajímavých míst, že už teď 
vím, že se sem jednoho dne budu chtít vrátit. 

Zábava – byla velkolepá

To už k vysokoškolskému životu prostě asi patří. :) Chodili jsme s kamarády do města jenom 
na drink nebo na párty, sportovat do parku nebo jsme prostě jen zůstali společně na hostelu 
a dělali jsme, co se nám zachtělo. Každopádně to bylo bezva, ať to bylo cokoli. Koneckonců 
když se sejde skupinka fajn lidí, je to vždycky bezva!

Nadhled – jsem získal díky tomu, že jsem odjel...

...od všech a od všeho, co jsem znal, do pro mě úplně nového prostředí, kde jsem byl na 
všechno úplně „sám“. Na první pohled se to zdá možná jako nevýhoda - být pryč, v cizí zemi, 
bez rodiny, bez kamarádů, bez přítelkyně, bez plzeňského piva apod., člověk tím ale získá 
příležitost vnímat celou situaci daleko intenzivněji a méně zkresleně. Svůj život v Čechách 
potom naopak můžete vidět s mnohem větším odstupem a nezaujatě. Díky tomu, že jsem 
se vydal pryč sám si myslím, že jsem poznal mnohem více přátel, seznámil se mnohem lépe 
s místní kulturou a uvědomil si spoustu věcí ať už o životě v Ekvádoru nebo o životě tady  
u nás, v České republice. 

 

A čeho nejvíce lituji?

Že jsem se nesebral a nevyjel už mnohem dříve!
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PRVNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A JAK SE ROZHODNOUT? 
ING. NIKOLA STREJČKOVÁ, SENIOR IT RECRUITER, ACCENTURE

Máte po státnicích a snažíte si správně vybrat své první zaměstnání? Rozhodně to není tak 
snadné, a proto je důležité si rozmyslet nejen jaké pozice jsou zajímavé, ale i další faktory, 
například velikost společnosti. Vidíte se v menší společnosti, startupu nebo třeba korporátu?

Každá varianta má své pro a proti. U menších společností a startupů je veliké riziko, že nebudete 
mít jistotu práce, ani zda budete pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Určitě se však hodí 
pro typ lidí, kteří hledají uvolněnější atmosféru. O proti tomu větší společnosti a korporáty 
nabízejí neomezené prostředky k rozvoji a často unikátní technologie pod vlivem posledních 
trendů. Nemusí však působit dobře pro ty, kteří se necítí komfortně ve strukturovaných týmech. 

Doba se změnila a prostor, jak na 
sebe mohou kandidáti upozornit, 
je naprosto odlišný. Není třeba 
psát oslňující motivační dopis, což 
platí převážně pro technické obory. 
Důvod je prostý - je mnohem více 
pozic, nežli uchazečů. Trh se mění 
a otevírají se dveře i čerstvým 
absolventům bez zkušeností.

Dalo by se říci, že si kandidát vybírá 
společnost, nikoliv společnost 
kandidáta. Často se potkávám se 
studenty, kteří přijmou nabídku na 
novou pozici podle finanční částky. 
Nezvažují však myšlenku, co se 
mohou naučit,  a zda-li je daná 
pozice bude bavit i třeba za 2 roky. 

Jak si tedy správně vybrat? Zkuste se zamyslet nad tím, co Vás baví a čím se naopak opravdu 
nechcete zabývat. Pokud jste si vybrali správnou pozici, dalším krokem je na sebe upozornit. Díky 
moderním technologiím můžete jít společnostem naproti a zveřejnit svůj profil  na sociálních 
sítích, pracovních portálech, studentských soutěžích, zaslat videozáznam o své práci přímo do 
společnosti nebo přinést na pohovor s sebou. V současnosti je aktuálním trendem účastnit se 
on-line veletrhů. 

Pracovní nabídky přijdou určitě brzo a vy si jistě vyberete ten správný karierní start. K tomu Vám 
přeji jen hodně štěstí a šťastnou ruku při výběru.
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JÁ S.R.O. ANEB CHCEME PRÁVĚ TEBE! 
PETRA DRAHOŇOVSKÁ, WWW.CAREERDESIGNER.CZ

A PRACOVNÍ NABÍDKY SE HRNOU...
“... we would like to offer you …”, “... dlouhodobě sledujeme vaši 
práci a rádi bychom vám nabídli spolupráci na projektu …” Upřím-
ně, kdo z nás by si nepřál dostávat zajímavé pracovní nabídky? 
Pokud ale čekáte odpověď, že k tomu stačí sednout na hodinku 
na update CVčka / LinkedIn, tak vás asi fakt zklamu :( Ačkoliv na 
soc-sítích články typu “5 tipů/rad na …”, sbírají lajky po tisících, 
tento textík k instantním návodům nepatří.

Jasně, chápu, proč články předkládající rychlé recepty na cokoliv jsou populární. Vytváří v nás totiž 
pocit, že ke spokojenému životu stačí vlastně málo. Nicméně, z mé zkušenosti je profesní sebe-
prezentace (a je jedno, jestli v “reálném světě” př. na pohovoru, na konferenci, … nebo ve “světě 
online” na osobním blogu, na LinkedIn, atp.) součástí našeho osobního rozvoje. A je jasné, že náš 
osobní rozvoj není akce na 10 min jednou za 4 roky, když hledáme práci. Jde o celoživotní proces!

NECHCI ZAPADNOUT!

Náš osobní brand a jeho propagace osobním (nejen online) marketingem je v dnešní době stejně 
tak důležitá jako jako rozvoj klasické firemní značky. Ani nejsilnější brandy jako Nike, Coca Cola, ad.  
nespoléhají na svoji silnou pozici, dobrou pověst. Aktivně svoji značku rozvíjejí vzhledem k aktuální 
vizi firmy a situaci na trhu.

Nemusíte mít firmu, ani být freelancer, ale pokud je vaše značka silná, máte větší šanci vyniknout 
ve výběrovém řízení, či přímo nabídky od firem dostávat. A pozor: rozvoj vaší značky se netýká 
pouze období hledání práce - je důležitý i během období, kdy zaměstnaní jste. I ve firemním světě 
nemusíte jako zaměstnanec zapadnou a být jen kolečkem v soukolí velkého stroje. Můžete (za)
zářit a být zajímavým poptávaným profíkem ve svém oboru např. také když se sestavují týmy do 
interních firemních projektů, vybírají se zaměstnanci s potenciálem do tzv. talent poolů atp.

JAK ALE ZNAČKU VYTVOŘIT A ROZVÍJET?

Dobrá zpráva je, že osobní značku už máte! Je to, zjednodušeně řečeno, vaše (nejen profesní) 
pověst. Není to tedy jen to, co si o sobě myslíte vy, ale jde o to, jak vás vnímá okolí (kolegové, 
kamarádi, šéf, …). Pokud si já o sobě myslím, že mám fakt velký talent na psaní blogů, ale nikdo  
o mém blogu neví, pak toto není součástí mojí značky. 

Náš brand je tedy skládačka našich: dovedností, znalostí, 
vize, hodnot, talentů, vášní, kde je důležité, jak toto vše pre-
zentuji verbálně i vizuálně, osobně i online. Důležité tedy je 
uvědomit si, co z této skládačky chci právě teď  vědomě 
“posílat dál”, jakou formou a komu. A to jak při osobním 
kontaktu, tak v online světě!



26

JAK LINKEDIN MŮŽE PODPOŘIT NAŠI OSOBNÍ ZNAČKU? 
PETRA DRAHOŇOVSKÁ, WWW.CAREERDESIGNER.CZ

A ZASE TA OSOBNÍ ZNAČKA!
Jak už jsme nakousli v předchozím článku, online svět nám dává prostor k tomu, abychom se 
mohli efektivně profesně prezentovat. 

Ano, díky online světu má naše sebe-prezentace mnohem větší dosah a info o našich doved-
nostech se může dostat i k zajímavému zaměstnavateli. Nicméně pouze samotné používání 
e-nástrojů (př. LinkedIn) nezaručí automaticky kvalitu prezentace a ani to, zda se vámi vysílané 
info do světa dostanou opravdu ke správným lidem.  Jak už asi tušíte, bude to vyžadovat práci 
na vaší straně - online nástroje jsou prostě pouze naše “lopata” a je na nás, jak s ní budeme 
zacházet.

Jak tedy na to? Je potřeba počítat, že budete muset začít sami u sebe. Podívat se na jednotlivé 
části vaší osobnosti tj. vaší osobní značky. A položit si otázku: kdo jsem právě tady a teď na trhu 
práce? Ok, uznávám, že otázka není úplně jednoduchá. Poďme si ji tedy rozebrat po částech v 
návaznosti na první článek o osobní brandu:

• popište si vaší vizi - na začátku to nemusí být věta, ale třeba jen klíčová slova, pomoci vám 
může zamyslet se nad tím, co byste se nového chtěli učit, rozvíjet atp.

• v kontextu vize si uvědomte, koho vlastně na trhu chcete oslovit - kdo je váš “klient” (HR 
ve velkých firmách, majitelé start-upů v Kalifornii, nejúspěšnější podnikatel ve vašem kraji, 
odkud jste ….?)

• sepište si vaše hard i soft skills a z nich vypíchněte to “top” - čili vaše talenty - co vám jde 
samo, snadněji oproti ostatním

• vylaďte si osobní prezentaci s tou virtuální v online světě - jste přece stále jedna osobnost 
- pokud budete na webu působit jako super machr, ale při osobním setkání ze sebe sotva 
vymáčknete větu, pak asi příliš přesvědčivě působit nebudete 

• pracujte na tomto procesu kontinuálně - alespoň jednou ročně si dělejte updaty vaší vize 
(odkud kam směřujete, co aktuálně chcete, … - využít k tomu můžete př. www.diJAr.cz, 
který vás tím provede) 
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A JAK LINKEDIN MŮŽE PODPOŘIT NAŠI OSOBNÍ ZNAČKU?
LinkedIn, jedna z největších profesních sociálních sítí na světě, je součástí našeho osobního 
marketingu. Tj. může to být hlavní součást našeho  profesního PR, ale může to být také pouze 
doplněk do skládačky př. společně s naším webem, blogem či jinou profesní propagací na jiných 
soc-sítích. Každá online platforma má svoji specifickou cílovku, takže to finál rozhodnutí, koho , 
kde a jak v online prostoru chcete oslovit, je na každém z nás individuálně. Než se tedy do upda-
te LinkedIn pustíte, je fajn si uvědomit, zda ten, koho na trhu práce chcete oslovit, na LinkedIn 
vůbec je (př. německému trhu práce dominuje profesní síť Xing).

OK, je jasné, že pro spoustu z vás, kteří jste na LinkedIn zatím spíše nováčci, je možná hodně z 
toho výše napsaného moc obecné. Já vím, ale je fakt potřeba vidět nejdříve ten “big picture,” a 
pak teprve je možné dělat smysluplné dílčí kroky.

Takže pojďme na vybrané konkrétní tipy:

• nepodceňujte vizuální styl - je fakt, že upravení vizuálu profilu není zrovna silná stránka  
LinkedInu, ale zde něco málo jde - opět, podle toho, koho svým profilem oslovuji, volte 
fotku (měla by být rozpoznatelná i u thumbnailů), promyslete si, jaký obrázek zvolíte do 
pozadí profilu - ideálně nějaký, co charakterizuje vaši vizi, vaši osobnost a pracujte s pří-
lohami! LinkedIn není kopie CVčka, ale může fungovat spíše jako portfolio - přiložte tedy 
relevantní fotky, videa, prezentace atp. - prostě “důkazy”, které mluví dobře o vaší práci 

• pracujte s prioritami v tom, co chcete o sobě “prodat” - uvnitř sekcí pracujte s odrážkami, 
promyslete, co dáváte za info na první místo, vyhněte se dlouhým souvislým blokům textů

• nezapomeňte, že nejde jen o seznam toho, co máte za sebou v minulosti - součástí značky 
je také výše zmiňovaná vize - včleňte do svého profilu i to, kam chcete směřovat, co vás 
zajímá, co je vaší vášní, kterou chcete rozvíjet - to nejlépe uděláte v “headlinu / profesním 
mottu” vašeho profilu a ve “summary / srhnutí” 

• pokud chcete být čitelní a dohledatelní, používejte klíčová slova z daného oboru, který by 
pravděpodobně použil i personalista ve vyhledávání

• buďte sociální a reciproční - networkujte, propojujte se a pracujte s interaktivními prvky 
na LinkedIn (doporučení, potvrzení dovedností, diskuse pod posty a články, …)

• buďte aktivní - staňte se opinion leaderem - názor má přece každý… formulujte a pilujte si 
svoji expertní pověst v diskusích pod posty, … a nejlépe bude, když sami budete postovat 
a komentovat zajímavé články a využijete prostoru pro blogování

PS - NEJLEPŠÍ UP-2-DATE VIZITKÁŘ

Jako jednu z největších výhod LinkedInu vidím v jeho funkci pomyslného  “neustále aktuálního 
vizitkáře”. A pokud se vaše aktivita na této síti omezí pouze na zuřivé aktualizace pouze ve chvíli, 
kdy ve stresu jednou za x let hledáme práci, pak se tu bavíme o hašení ohně a ne o dlouhodo-
bém budování značky. Ale právě tato dlouhodobější práce vám bude pravděpodobně v budoucnu 
otvírat dveře novým nabídkám. 



NEPROPADEJTE
PANICE!



 PŘEHLED  FIREM 
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Elektro

Strojní

www.2n.cz
Adéla Csicsová  kariera@2n.cz

318

2N TELEKOMUNIKACE a.s. je přední evropská firma zabývající se vývojem  
a výrobou produktů z oblasti ICT a fyzické bezpečnosti. Jsme jedničkou na 
trhu IP interkomů, udáváme nejnovější trendy v našem odvětví. Působíme 
na více než 130 zahraničních trzích. Přesto, že dominuje Evropa, řídíme 
aktivity ve všech světadílech. Díky vlastnímu vývoji jsme připraveni 
rychle reagovat na potřeby zákazníků a přizpůsobit naše produkty jejich 
konkrétním potřebám. Ve 2N je jedinečná firemní kultura, založená na 
otevřené komunikaci, přátelském přístupu a osobní zodpovědnosti 
každého zaměstnance za výsledek své práce.

Jsme otevřeni dlouhodobé spolupráci s šikovnými studenty, kteří se chtějí učit nové 
věci. Často u nás začínají pracovat nejdříve na částečný úvazek a po dokončení 
studií u nás zůstávají.
Nejčastěji hledáme na pozice
• ve vývoji   • v konstrukčním týmu
• v testovacím týmu  • v týmu technické podpory

• příležitost získat praxi a cenné zkušenosti
• zajímavou a obsahově bohatou práci s možností podílet se na vývoji 
špičkových produktů
• možnost řešit pracovní úkoly po svém (hodnotíme výsledek)
• zázemí pro sportovce (sídlíme blízko cyklostezky), organizujeme sportovní 
turnaje
 

Pro 2N nejsou důležité pouze odborné znalosti uchazečů, ale i zvídavost 
a schopnost hledat nová řešení. Nabízíme lidem důvěru, ale požadujeme 
od nich samostatnost a zodpovědnost.

Průběh výběrového řízení se liší podle typu pozic. V každém případě se 
setkáte při pohovoru s přímým potenciálním nadřízeným a personalistou. 
Uchazeči musí také projít odborným testem či úkolem. Jako poslední 
kolo nabízíme uchazečům přijít na jeden „den na zkoušku“.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Brigáda

2N TELEKOMUNIKACE
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Elektro

Strojní

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední světový 
dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, 
průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům 
z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V návaznosti na 
více než 125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří budoucnost 
průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové 
revoluce. ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně  
132 000 zaměstnanců.

Commissioning inženýr, Inženýr automatizace, Nákupčí Inženýr řídicích 
systémů, Konstruktér elektro/strojní, Projektový manažer pro výrobu 
rozváděčů, Programátor ochran, Obchodně-technický zástupce, Project 
Manager Account Manager – elektrotechnické vzdělání Electrical Engineer

• práci se špičkovými technologiemi
• spolupráci na mezinárodních projektech
• aktivní využití anglického jazyka
• možnost dalšího profesního i osobníhorozvoje a kariérního růstu
• zajímavé zaměstnanecké benefity
(jazykové kurzy, 5 týdnů dovolené, cafeteria,penzijní připojištění a další)

Talentované a motivované absolventky a absolventy oborů elektro, 
strojní, mechatronika, automatizace, pohony, elektroenergetika, 
chemicko-technologických oborů aj. splňující následující předpoklady:
• aktivní znalost anglického jazyka  • proaktivní přístup 
• ochota dále se vzdělávat   • spolehlivost  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

118

ABB s.r.o.

www.abb.cz

Monika Svobodová  monika.svobodova@cz.abb.com



KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní

Humanitní

Design

Stavebnictví

Chemie

Ekonomie

Architektura

Elektro

Strojní

32

WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.abra.eu
Monika Kulhánková  monika.kulhankova@abra.eu

N03

Před založením ABRA Software jsme byli jako vy. Studenti ČVUT se 
zájmem o zajímavou budoucnost. V roce 1991 jsme nabídli trhu náš první 
informační systém, ze kterého se díky nadaným vývojařům stal produkt 
na světové úrovni. Dnes máme desetitisíce zákazníků v 50 zemích světa. 
Důvod? Vyvíjíme a dodáváme špičkové moderní informační systémy třídy 
ERP pro firmy všech velikostí. V roli komplexního dodavatele s řešením na 
míru pomáháme firmám zjednodušit, zpřehlednit a zautomatizovat jejich 
procesy. Tak, aby se mohly plně soustředit na rozvoj a růst.

Šikovné a kreativní lidi s analytickým myšlením a touhou tvořit skutečné 
hodnoty. Vývojáře, kteří mají rádi, když věci perfektně fungují. Kromě 
programátorských znalostí Delphi, Java Scriptu, ReactJS nebo SQL 
oceníme i dobrou angličtinu, spolehlivost a chuť pracovat v týmu 
sympatických ajťáků.

Kromě atraktivní mzdy a řady benefitů nabízíme možnost být FIT i v práci. 
Součástí našich prostor je jídelna s nabídkou zdravé stravy a fitness 
stezka, abyste si kdykoliv během dne mohli protáhnout tělo. Najdete 
u nás také příjemné neformální prostředí i občerstvení přímo na 
pracovišti.

U našich budoucích kolegů rádi vidíme zájem a nadšení o svět IT a nové 
technologie, chuť učit se a pracovat s naším skvělým a profesionálním 
týmem. Specifické požadavky na znalosti se liší v závislosti na konkrétní 
pozici.

Než si plácneme, potkáte se u nás se zástupci HR, otestujeme si vaše 
znalosti krátkým testem, poznáte svého případného nadřízeného 
a následně také přímo zakladatele naší společnosti Jaroslava Řasu 
a generálního ředitele Martina Jirmanna, kteří se chtějí osobně potkat 
s každým potenciálním kolegou.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ABRA Software a.s. 25 let
 INOVUJEME

ZŮSTAŇTE 
FIT
A PŘIJĎTE 
SI K NÁM 
ZAMAKAT!
„Tvoříme špičkové informační systémy. 
V padesáti zemích světa pomáháme 
fi rmám, aby šlapaly. To vše díky šikovným, 
kreativním a technicky zdatným kolegům. 
Přidáte se? Těším se na vás!“ 

Jaroslav Řasa
zakladatel ABRA Software

Nastartujte svoji kariéru 
v ABRA Software. 

Volné pozice najdete na
www.abra.eu/kariera

Poznáte zakladatele Jaroslava Řasu.
Přiblíží vám, proč žije mottem: 
„Narodili jsme se, abychom dávali”. 
Proč práci a podnikání považuje 
za základ civilizace, osobního rozvoje 
a pokroku.

Zacvičíte si na fi tness stezce.  
Buď ve volném stylu nebo podle 
manuálu, který sestavil náš fi tness 
guru Ondřej Kounovský. 

Další informace zjistíte na

www.zamakat.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Ekonomie

Informatika

www.accenture.cz
Jana Košvancová  jana.kosvancova@accenture.com

A01

Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti 
manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu.    
Studentům a absolventům ČVUT nabízíme rozmanité pozice  
na velkých regionálních, evropských a světových projektech, které 
mají reálný dopad na to, jak lidé žijí a pracují. Globálně má Accenture  
394 000 pracovníků ve více než 120 zemích. Tržby společnosti dosáhly 
ve fiskálním roce 2016 (končící 31. srpnem 2016) 32,9 miliardy dolarů. 
Pražská pobočka byla otevřena v roce 1991 a v současnosti Accenture  
v České republice zaměstnává přibližně 1900 pracovníků.

Hledáme nové kolegy do našich divizí:  
• Technology: Developeři (Java, JavaScript, PL/SQL atd.);
     Business Analytici; Testeři; Automatizace  
• Operations: IT Infrastruktura, Kybernetická bezpečnost  
• Consulting:  Možnost pracovat na pomezí technologií a businessu
 
Přijďte zjistit více na náš stánek!

Skvělé kolegy, osobního mentora, rychlý profesní a osobní rozvoj, 
rozvojový model založený na práci se silnými stránkami.  Zázemí vedoucí 
světové technologické společnosti a odpovídající finanční ohodnocení.  

Hledáme budoucí kolegy, kteří:    • umí pracovat v týmu
• nebojí se odpovědnosti • chtějí dělat špičkovou práci
• domluví se anglicky  • chtějí pracovat v mezinárodním prostředí 
• nebojí se nejmodernějších technologií a inovací
• chtějí přinášet klientům výjimečnou hodnotu

1) Zaslání životopisu.
2) Úvodní rozhovor s personalistou po telefonu.
3) Technický pohovor (např. pro developery) nebo assessment centrum.
4) Pohovor s manažerem projektu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Accenture

Spolupracuj s talentovanými kolegy a inspirativními lídry, kteří budou podporovat tvůj 
úspěch. Podílej se na transformaci a způsobu fungování těch největších světových fi rem.
Zdokonal své schopnosti pomocí nejkvalitnějšího tréninku a profesního rozvoje během 
budování výjimečné kariéry. Objev, co všechno s námi můžeš dokázat.

Více na: accenture.jobs.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

Ostatní

Stavebnictví

production.aco-industries.cz
Ondřej Sobota  osobota@aco.cz
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ACO Industries k.s. je součástí nadnárodní společnosti ACO Group, 
která i přes svoji velikost zůstává rodinnou firmou. Od roku 1993 patří 
ACO Industries k.s. mezi největší výrobní závody na Vysočině. Vyvíjíme  
a vyrábíme především profesionální nerezové odvodňovací systémy pro 
odvodnění průmyslových budov a pro odvodnění venkovních zpevněných 
ploch.    Práce v ACO je výjimečná hlavně proto, že naši zaměstnanci 
mají příležitost pracovat na unikátních projektech od prvních návrhů 
až po celkovou realizaci. Náš výrobní závod disponuje nejmodernějším 
technologickým vybavením a umožňuje svým zaměstnancům, aby se stali 
experty v daném oboru.  

• studenty, absolventy VŠ s technickým zaměřením  
• týmové hráče se znalostí cizího jazyka - AJ/NJ  
• kreativní lidi se zájmem o moderní technologie

• Zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti  
• Možnost podílet se na vývoji nových produktů  
• Přátelské a neformální prostředí moderní firmy  
• Osobní i profesní růst, možnosti dalšího odborného a jazykového vzdělávání 
• Systém benefitů (5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a stravné...)  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ACO Industries k.s.

Vyvíjíme a vyrábíme pro celý svět...
...a stále posilujeme naše řady.

▪  Vývoj špičkových odvodňovacích systémů
▪  Nejmodernější výrobní technologie 
▪  Export do celého světa
▪  Příležitosti pro odborníky mnoha profesí 
▪  Aktuální pracovní příležitosti naleznete na stránkách: 
▪  www.aco-industries.cz/kariera

ACO Industries k.s., Přibyslav
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

www.aero.cz
Agáta Hatoková  agata.hatokova@aero.cz
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AERO Vodochody AEROSPACE a.s. nabízí prostředí firmy s téměř stoletou 
tradicí a příležitost nahlédnout pod pokličku vývoje nové generace 
legendárního cvičného proudového letounu L-39 a výroby leteckých 
celků pro společnosti jako Airbus, Embraer či Sikorsky. 

Naše firemní hodnoty jako kvalita, včasnost, týmovost, hodnota  
a „jde to“ jsou základem přístupu ne jen k zákazníkovi ale i k sobě 
navzájem.

Studenty a absolventy se zájmem o leteckou techniku a znalostí AJ.

• Systém vzdělávání včetně jazykových kurzů 
• Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 
• Týden placené dovolené navíc a kompenzované přesčasy 
• Dotované stravování v areálu společnosti 
• Příjemnou dojezdovou vzdálenost hromadnou dopravou z Prahy 
• Úrazové pojištění     
• Kartu MultiSport

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Design

Stavebnictví

Elektro

Strojní

Skupina ÅF se sídlem ve Stockholmu patří k vedoucím  
technicko-konzultačním společnostem. České pobočky této projekční, 
inženýrské a konzultační společnosti jsou zastoupeny 250 zaměstnanci 
ve společnostech:
• AF-CITYPLAN s.r.o. – s pobočkami v Praze a Liberci; projekty v infrastruktuře 
• AF-Consult Czech Republic s.r.o. – s pobočkou v Praze, projekty v energetice
• AF-Engineering s.r.o. – s pobočkami v Plzni, Brně a Ludwigshafenu projekty 
v průmyslu
Naši odborníci (v projekci dopravních staveb, PDMS, strojní, elektro, ASŘTP, 
technických konzultantů, environmentalistů) jsou schopni klientům 
poskytovat široké spektrum služeb.

V Praze se můžete uplatnit jako:
• Projektant stavební, strojní, řídících systémů a elektro
• Projektant a statik mostních a inženýrských konstrukcí
• Projektant dopravních staveb • Dopravní konzultanty
V Plzni a v Brně:
• Strojní projektant ve 3D  • Pevnostní výpočtář potrubí
• Konstruktér

• Zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti
• Spoluúčast na zahraničních projektech
• Možnost osobního rozvoje a zahraničních stáží
• Vedení bakalářských a diplomových prací
• Spolupráci při studiu formou DPP

VŠ vzdělání v oboru, znalost CAD, případně 3D konstrukčních programů 
výhodou, anglický jazyk na komunikativní úrovni (není podmínkou), 
řidičský průkaz, flexibilitu, samostatnost, týmového ducha, ochota učit se 
novým věcem a podílet se na neustálém rozvoji společnosti, proaktivní 
přístup.

Zašlete nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem, proč byste 
chtěli pracovat v naší společnosti. My se Vám ozveme a domluvíme se 
na dalším postupu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

S01

ÅF Česká republika (AF-CITYPLAN, 
AF-Consult, AF – Engineering)

www.afconsult.com
Ing. Monika Bergerová  monika.bergerova@afconsult.com
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Elektro

Strojní

PROFIL SPOLEČNOSTI

www.aisan.cz
Veronika Salačová  hr@aisan.cz

322

Působíme v ČR od roku 2001 a zabýváme se výrobou benzínových 
palivových čerpadel pro automobily a motocykly, palivových modulů, 
škrtících klapek a obrobených hliníkových odlitků v různých variantách.
Zakládáme si na tom, že naše výrobní procesy respektují právní i etické 
zásady ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům i životnímu prostředí  
a více než 15 let se snažíme být spolehlivým sociálním partnerem  
v našem lounském regionu.

Naplňte u nás svůj potenciál
Hledáme zejména technicky vzdělané odborníky, kteří chtějí prodat 
své znalosti a zkušenosti při navrhování a přípravě výrobních procesů 
(konstrukce i technologie), při zlepšování systémů kontroly kvality nebo 
plánování výroby.
Více na www.pracevaisanu.cz 

Nabízíme férový přístup ke všem našim zaměstnancům. Díky rozmanitosti 
našich v technologií, si u nás můžete ověřit a prohloubit své znalosti 
v praxi komplexně. Samozřejmostí je pro nás systém odměn a bonusů 
stejně jako zaměstnanecké benefity, včetně rozšířeného placeného 
čerpání studijního volna.

U kandidátů si vždy ceníme analytického myšlení (nic složitého stačí 
„selský rozum“), uvažování v souvislostech, upřímnosti, aktivního 
přístupu a pečlivosti. U většiny pozic je výhodou znalost Aj na úrovni 
alespoň A2, dále také znalost a tvorba výkresové dokumentace, znalost 
CAD a podobných SW.

Pokud Vás naše firma zaujala, neváhejte nám poslat svůj životopis. 
Na jeho základě pozveme kandidáty k osobnímu setkání k nám do Loun. 
Tato setkání jsou většinou dvě. V prvním kole Vám představíme firmu, 
pozici a Vy se představíte nám. Druhé kolo je zaměřeno vždy na praktické 
testy a otázky.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Aisan Industry Czech,s .r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

AEM-C je globálním dodavatelem pro automobilový průmysl. Dodává 
díly motorů do závodů evropských i japonských výrobců automobilů, 
například Toyota, Renault, Volvo, Nissan, Ford.
Do portfolia výrobků patří: kryt rozvodových řetězů (řemenů), kryt hlav 
válců, kryt vačkové hřídele, kliková skříň, olejová pánev, olejové a vodní 
čerpadlo, sací potrubí a další.  Společnost se řídí globálním firemním 
principem „Kvalita na prvním místě“, proto vždy usiluje o to, aby svým 
zákazníkům dodávala spolehlivé výrobky jedinečné jakosti vyrobené  
s využitím nejnovějších technologií. 

Nabízíme hlavní pracovní poměr se smlouvou na dobu neurčitou, 
nadstandardní platové ohodnocení, řadu zaměstnaneckých benefitů  
a bonusů. U našich zaměstnanců podporujeme osobní i kariérní růst.

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH 
s. r. o.

www.aisin.co.cz
Radka Weidner  r.weidner@aisin.co.cz



KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Design

Stavebnictví

Chemie

Architektura

Elektro

Strojní

42

WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Humanitní

Ekonomie

Informatika

www.alza.cz/kariera
Mgr. Magdaléna Tlučhořová  studenti@alza.cz

A04

Provozujeme největší český e-shop postavený na vlastním know-how, 
který neustále rozvíjíme, optimalizujeme a přizpůsobujeme požadavkům 
našich zákazníků. Navíc to není jen o webu, děláme i mobilní web a appky 
pro všechny tři platformy. Z toho důvodu je pro nás nezbytné vlastní 
vývojové oddělení. Při vymýšlení projektů sázíme na naše vlastní nápady, 
dlouholeté zkušenosti a množství dat o chování zákazníků, které máme. 
Nejedeme podle standardů, tvoříme je.

O co nám jde hlavně, je potenciál. Klademe důraz na technologické 
inovace a dáme Ti velký prostor k realizaci vlastních nápadů.  
Navíc zjistíme, v čem jsi dobrý a necháme Tě na tom pracovat dál, anebo 
si můžeš projít vícero pozicemi.

Je tady super kolektiv inspirativních lidí, kteří Tě rádi zaučí i pomůžou. 
Taky chápeme, že občas je potřeba vypnout, takže je úplně v pohodě 
si s kolegy zahrát stolní fotbálek, XBOX anebo Playstation. Když budeš 
hodně unavený, můžeš si odpočinout v solné jeskyni nebo sauně, které 
jsou zkrátka boží.

Nejedeme podle standardů, tvoříme je, proto od tebe očekáváme: 
• chuť učit se    • analytické myšlení  
• znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni 
• kladný vztah k technologiím, které používáme a k lidem, kteří je s tebou 
budu rozvíjet :-)

Ať už nám zavoláš, či napíšeš projdeš prvním kolem testování, kde potkáš 
některého z našich HR kolegů. Ve 2. kole zajdeš na kafe s kluky z IT  
a promluvíte si o našem vývoji více do hloubky.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Alza.cz a.s.
Kariéra
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WEBSITE:

Practise / Intership

Economy

Earth’s Most Customer-Centric Company    When Amazon.com launched 
in 1995, it was with the mission “to be Earth’s most customer-centric 
company, where customers can find and discover anything they might 
want to buy online, …[at] the lowest possible prices.” This goal continues 
today, but Amazon’s customers are worldwide now and have grown 
to include millions of Consumers, Sellers, Content Creators, Developers, 
and Enterprises. Each of these groups has different needs, and we always 
work to meet those needs, by innovating new solutions to make things 
easier, faster, better, and more cost-effective.

We strive to hire the brightest minds from the best universities globally, 
and various career opportunities are available for undergraduates  
and advanced degree students with diverse academic backgrounds.

If you want to work in an environment that will challenge you  
to relentlessly improve the Amazon experience for our customers, where 
each day is different from the next, and your learning never truly ends, 
take a look at Amazon’s many University opportunities.

A recent bachelors or masters degree,  Ability to demonstrate strong 
leadership ability and excellent communications skills,  Results driven 
with analytical capability, with the ability to innovate and simplify current 
process and practices,  Strong decision making skills

• Graduate Area Manager   
• HR Advisor  
• HR Services Administrator (multilingual)  
• Fraud Investigation Specialist (multilingual)  

N25

Amazon

amazon.jobs
Hannah Kroeg  kroeg@amazon.de
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.artin.cz
Andrea Najvárková  andrea.najvarkova@artin.cz

A18

Jsme společnost zaměřená na programování, analýzu, testování  
a projektové řízení. Podporujeme technologické výzvy, a i proto 
pracujeme na unikátním projektu RoboAuto, 1. robotické vozidlo v ČR. 
Řešíme zajímavé projekty a zákazníkům v ČR a zahraničí přinášíme to,  
co chtějí, efektivně, chytře a zároveň jednoduše. Jde nám o nejvyšší 
kvalitu nás – lidí a zároveň naší práce. Všichni si tykáme, bavíme se  
a žijeme :). Naše motto je „It‘s in the people – to jsme my = ARTIN.

Rád se učíš nové technologie? Máš v lásce čistý kód a agilní vývoj? 
Chceš být součástí efektivního týmu? Hledáš práci v přátelské atmosféře  
s pohodovými lidmi? Pak hledáme právě TEBE!

V našem týmu rádi přivítáme šikovné programátory, testery, analytiky  
či projektové manažery.

• Firemní jazykové kurzy, technické a soft-skills školení  
• Propracovaný systém benefitních bodů, kde si vybere každý  
• Notebook a příspěvek na mobilní telefon  
• Sick days  
• Benefity jako stravenky a pružná pracovní doba jsou u nás samozřejmostí  
• K tomu všemu výborný kolektiv a teambuildingové akce

Důležitá je především tvá chuť o nové poznatky v IT a zájem rozšiřovat 
své znalosti.

V 1. kole se setkáš s holkami z HR. Pobavíte se společně o projektech 
a technologiích, které používáme. Chceme tě poznat! Proto se budeme 
bavit i o tobě, tvých zkušenostech a o tom, co od budoucího zaměstnání 
očekáváš. 2. kolo je více technické a potkáš se na něm se svým budoucím 
nadřízeným.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

ARTIN
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

ASSIST funguje od roku 1992, v současné době jsou hlavními pilíři 
společnosti softwarové služby pro platformy IBM Power Systems (AS/400) 
a IBM z Systems (mainframe), vzdělávací aktivity sdružené v Akademii 
ASSIST, alokace specialistů (pronájem týmů a specialistů) a aktivace 
firem v cloudu (platforma Salesforce, služby Google). 
Jsme držiteli akreditace od Ministerstva vnitra ČR pro autorizované 
zkoušky a certifikaci programátorů a proto také spolupracujeme  
s vysokými školami, přednášíme na vysokých školách a nabízíme praxe 
pro studenty nebo čerstvé absolventy.

Průběžně hledáme nové kolegy na tyto pozice: Java vývojář (junior  
i senior), Business Intelligence specialista, Salesforce vývojář, 
programátor pro IBM Power Systems (jazyk COBOL/400). Důležitý je pro 
nás hlavně zájem a nadšení, u vybraných pozic jsme schopni uchazeče 
vyškolit.

Zajímavou práci/praxi ve stabilní firmě, pružnou pracovní dobu, možnost 
osobního rozvoje. Zaměstnancům hradíme odborná školení, jazykové 
kurzy, přispíváme na pojištění, poskytujeme 3 sick days, stravenky, 
nápoje na pracovišti, Multisport kartu, pořádáme pravidelné firemní 
snídaně a další akce.

Uchazeči by měli mít samozřejmě určité praktické zkušenosti požadované 
pro konkrétní pozici, ale hlavně by to měly být osobnosti s pozitivním  
a aktivním přístupem, se smyslem pro týmovou spolupráci, s chutí učit se 
nové věci (včetně netradičních technologií) a se zájmem o obor.  

Naše výběrové řízení je dvoukolové a celý proces se snažíme maximálně 
urychlit. O výsledku informujeme každého uchazeče nejdéle do 2 týdnů, 
žádný zaslaný životopis nezůstane bez odezvy. I když nesplňujete úplně 
všechny požadavky, můžete dostat šanci, důležitý je opravdový zájem  
a schopnosti.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

A10

ASSIST spol. s r. o.

www.assist.cz
Eva Křápková  eva.krapkova@assist.cz
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Full time

Part time

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

www.atlascopco.cz
Dita Duchečková  dita.ducheckova@cz.atlascopco.com

223

Atlas Copco is an industrial group with world-leading positions  
in compressors,  construction and mining equipment, power tools, 
assembly systems and vaccuum technologies.  The Group delivers 
sustainable solutions for increased customer productivity  through 
innovative products and services. Founded 1873, the company  
is  based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more  
than 170  countries.

We are looking for new colleagues to fill full / part time positions in:  
• Engineering/Technology   • Service  
• Sales & Marketing    • Logistics  
• Finance     • IT  
• Project Management   • HR  

• Multicultural environment   • Use of foreign languages  
• Individual responsibility   • Career growth and development  
• Flexible hours for flexible people

Atlas Copco s.r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Strojní

AV ENGINEERING je česká společnost zaměřená na propojování digitálního 
a fyzického světa. Jsme dodavatelem špičkových softwarových systémů 
(CAD – PLM – SLM – IoT ) od společnosti PTC. Tyto softwarové technologie 
implementujeme, školíme jejich uživatele a poskytujeme jim technickou 
podporu.
    
AV R&D je česká společnost orientovaná na vývoj výrobků ve strojírenství. 
Poskytujeme služby v oblasti vývoje, konstrukce, technických výpočtů, 
zkoušek a měření. Jsme dodavatelem speciálních zkušebních zařízení. 
Obě společnosti patří do skupiny AV ENGINEERING GROUP.

AV ENGINEERING:
• Obchodní zástupce 
• Obchodní(aplikační) inženýr - Software Consultant
• Pracovník technické podpory - Services Engineer
AV R&D, s.r.o.:
• Vývojový konstruktér • Technický výpočtář
• Mechatronik  • Elektrotechnik

Nabízíme Vám zajímavou práci v oblasti komplexního vývoje výrobků  
ve stabilní a perspektivní společnosti, která je v ČR na špici ve svém 
oboru.  Členové našeho týmu mají příležitost být součástí nových oblastí 
jako je Service Lifecycle Management nebo Internet of Things.

• Vzdělání SŠ nebo VŠ, nejlépe strojírenského směru
• Pokročilou znalost anglického jazyka
• Výhodou je základní znalost CAD, PLM nebo SLM systému
• Praxe v oboru „automotive“ a „transportation“ vítána.
• Zkušenost s prací v CAD, FEM, Lab systémech.

Pokud Vás naše společnost zaujala a chtěli byste se ucházet  
o některou z volných pozic, pak nám pošlete svůj životopis na adresu  
job@aveng.cz nebo na job@avrnd.cz. V případě zájmu nás můžete také 
kontaktovat na telefoním čísle 371 000 114, kde Vám rádi zodpovíme 
všechny dotazy.

304

www.aveng.cz | www.avrnd.cz
Kateřina Helusová  job@aveng.cz

AV ENGINEERING, a.s. | AV R&D, s.r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ekonomie

Informatika

www.autocont.cz
Adéla Dědková  adela.dedkova@autocont.cz

A15

AutoCont je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém 
a slovenském trhu úspěšně zavádí a provozuje užitečné informační 
technologie. Zaměřuje se na poskytování komplexních IT řešení a služeb 
pro firemní klientelu a státní správu.

Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé 
sledování potřeb zákazníků a v neposlední řadě i promyšlená vnitřní 
organizace firmy – to vše přispělo k tomu, že je AutoCont v současné 
době největším a nejvýznamnějším českým dodavatelem informačních  
a komunikačních technologií v České a Slovenské republice.  

• studenty 1. – 5. ročníku vysoké školy s aktivním zájmem o IT a Ekonomii 
• s ambicí budovat kariéru v největší české IT společnosti 
• týmového hráče a kreativní osobnost

  

Nastoupit můžete do těchto týmů:  
• projektový tým   • obchodní tým 
• vývojový tým   • tým konzultantů klientských řešení 

• účast na reálných projektech přímo v praxi  
• kontakt s odborníky z naší společnosti a s našimi největšími klienty  
• odborného garanta a individuální plán rozvoje  
• téma bakalářské i diplomové práce a šanci na pořádnou kariéru

• ambice budovat kariéru a dále se rozvíjet
• pasivní znalost anglické jazyka
• týmový hráč a kreativní osobnostTrainee program

AutoCont CZ a.s.

CHCEŠ_

nastUP>

Uchazečská CV mejlujte na kariera@autocont.cz
(předmět mejlu: NastUP!)

Rozjet pořádně kariéru pěkně z výšky, nebo píchnout 
s bakalářkou/diplomkou, umožňuje studentský program
nastUP> největší české IT společnosti AUTOCONT.

autocont.cz/kariera/studenti
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IT

www.avast.com
Barbora Novotná  novotna@avast.com

A06

AVAST Software (www.avast.com), maker of the world‘s most popular 
antivirus, protects over 400 million computers and mobile devices 
with our security applications. In business for over 25 years, AVAST is 
one of the oldest companies in the computer security business, with 
a portfolio covering everything from free antivirus for PC, Mac, and 
Android, to premium suites and services for business – offered in about 
40 languages. 
Based in Prague, Czech Republic, with offices in the U.S., Germany, and 
Asia, AVAST Software employs some of the brightest new talent in the IT 
industry, from around 30 different nations. 

Our open positions include:
• QA specialists, including Mobile
• developers backend as well as frontend
• Malware analysts
• and more

AVAST Software

Avast is your place 
to innovate

Join the maker of the world‘s most trusted antivirus, protecting over 

expertise based on 25 years of dedicated research, the largest virus 
database, and a portfolio covering everything from free antivirus solutions 

for PC, Mac, and Android, to premium solutions for business. Based in 

WE’RE LOOKING FOR YOU

• Junior and skilled Developers (Java, Javascript, Android, iOS C, C++)
• Junior and skilled Linux Administrators/System Engineers
• Junior and skilled Testers/Quality Assurance
• Trainee Marketing specialists 
• Junior E-commerce specialists 
• Customer Support specialists
• Accountants, Controllers
•

IN EXCHANGE, WE’RE OFFERING

• The chance to gain experience in an international team

• Being part of a rapidly growing, successful global company 

• A friendly, cooperative working environment

• Unique benefi ts (fl exible working hours, three meals a day for free, a fi tness center, relax 
  zone, kids’ room, recording studio, golf simulator, 5 weeks of vacation, sick days,  
  language courses, trainings, pension insurance, the possibility to travel, team buildings 
  and most importantly, fun!)

www.avast.com



Avast is your place 
to innovate

Join the maker of the world‘s most trusted antivirus, protecting over 

expertise based on 25 years of dedicated research, the largest virus 
database, and a portfolio covering everything from free antivirus solutions 

for PC, Mac, and Android, to premium solutions for business. Based in 

WE’RE LOOKING FOR YOU

• Junior and skilled Developers (Java, Javascript, Android, iOS C, C++)
• Junior and skilled Linux Administrators/System Engineers
• Junior and skilled Testers/Quality Assurance
• Trainee Marketing specialists 
• Junior E-commerce specialists 
• Customer Support specialists
• Accountants, Controllers
•

IN EXCHANGE, WE’RE OFFERING

• The chance to gain experience in an international team

• Being part of a rapidly growing, successful global company 

• A friendly, cooperative working environment

• Unique benefi ts (fl exible working hours, three meals a day for free, a fi tness center, relax 
  zone, kids’ room, recording studio, golf simulator, 5 weeks of vacation, sick days,  
  language courses, trainings, pension insurance, the possibility to travel, team buildings 
  and most importantly, fun!)

www.avast.com



CONTACT PERSON:

FIELDS:

STAND
COMPANY PROFILE:

WE LOOK FOR:

WE OFFER:

OPPORTUNITIES:

Other

Humanities

Design

Civil

Chemistry

Economy

Architecture

52

WEBSITE:

IT

Electrical

Mechanical

Full time

Part time

Summer job

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

www.avl.com  
Gabriela Hojgr  gabriela.hojgr@avl.com
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AVL is the world‘s largest independent company for the development 
of powertrain systems with internal combustion engines as well 
as instrumentation and test systems. AVL is active in the following 
areas of business: Development of Powertrain Systems: AVL develops  
and improves all kinds of powertrain systems and is a competent 
partner to the automotive industry. Simulation: In addition AVL 
develops and markets the simulation methods which are necessary  
for the development work. 
Engine Instrumentation and Test Systems: 
The products of this business area comprise all the instruments  
and systems required for engine and vehicle testing.

Junior Engineers, Internships or Working students in the areas: 
• Internal Combustion engines development
• Transmissions development 
• Complete powertrain system development
• Hybrid and electric drives development
• Controls and Electronics development

There are many factors that make AVL as successful as it is: 
• International Teams. Cutting Edge Technology
• Reference Customer Projects.
• Strategic Career Development
We believe in empowering our people and giving them all the support 
they need!

AVL Software and Functions GmbH

AVL is the world‘s largest independent company for development, 
simulation and testing technology of powertrains. We are looking for 
people who want to move forward and take an active part in shaping the 
future of mobility: from internal combustion engines to electrified power-
train. Apply now! Scan the QR Code to receive the latest job vacancies  
on your mobile phone or visit our website www.avl.com/jobs

Fascinating AVL  
Whatever you have in mind
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www.br-automation.com 
Zdeněk Švihálek  Zdenek.svihalek@br-automation.com

323

B&R je soukromá společnost s hlavním sídlem v Rakousku a sítí poboček 
po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace 
kombinuje společnost B&R nejmodernější technologie s pokrokovým 
engineeringem. Společnost B&R poskytuje zákazníkům v nejrůznějších 
odvětvích kompletní řešení při automatizaci procesů, v technice pohonů 
a řízení pohybu, ve vizualizaci a integrované bezpečnostní technice.  
Díky svým inovativním řešením stanovuje společnost B&R nové standardy 
ve světě automatizace, pomáhá usnadňovat procesy a přesahuje 
očekávání zákazníků.

Hledáme aplikační inženýry pro naše pobočky v Brně a Praze. Náplní 
práce je vývoj aplikačního softwaru pro strojní a procesní řízení a to od 
ovládacích obrazovek, sběru dat, analýz dat, přes logické řízení, regulace 
analogových veličin, datové komunikace až po řízení pohonů, robotů  
a CNC atd.

Práci s moderními technologiemi: IoT, robotika, počítačové vidění atd.  
Práci v oboru, který má obrovskou budoucnost.  Pohodové pracovní 
prostředí a přátelský tým.  Zaškolení do našich technologií v rámci 
Engineering Campu v sídle společnosti.  Zázemí jednoho z nejlepších 
rakouských zaměstnavatelů.

Abolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studia v 
oboru automatizace, robotiky, elektrických pohonů nebo informatiky.  
Školská znalost programování, nejlépe v jazyce C.  Pokročilá znalost 
angličtiny. Němčina výhodou. Ochota pracovat v automatizaci celý život 
se učit.

Osobní pohovor v Brně nebo v Praze na základě dodaného životopisu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

B&R
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IT

Bluewolf is a global consulting agency that builds digital solutions 
designed to create results. Now. We’re the proven Salesforce strategic 
partner for a reason—our technology-driven method combines our 
team’s years of experience with cloud solutions that continually connect  
our clients with their customers. We specialize in leading cloud 
technologies like Salesforce, but our clients come to Bluewolf for 
so much more than our technical expertise. We are very much dedicated 
to building the next generation of digital experiences. The way we see it, 
when business is done in real time on the cutting edge, it’s always now.

• Junior Software Developers   • Senior Software Developers  
• Business Analysts    • Project Managers 
• Solution Architects    • Technical Architects  
• Data Architects

• Salesforce.com Certifications  • Agile Self Development  
• Dynamic work environment where you will learn everyday
• Flexible working hours & home-office  
• Relaxed atmosphere in the office
• International experience (communication with teams all around the  
world on daily basis + travelling) 

• Self-motivation, ability to work independently  
• Ability to interact effectively with customers, and stay focused on customer 
objectives  
• Excellent verbal and written communication skills  
• Adaptability to changing requirements, changing schedules

N21

Bluewolf

www.bluewolf.com
Michaela Tomášková  michaela.tomaskova@bluewolf.com
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ww.bos.de/cs
Bc. Michaela Zemanová, DiS.  mzemanova@bos.de

BOS Automotive Products CZ s.r.o. je dynamicky se rozvíjející dceřiná 
společnost německého koncernu působícího od roku 1910 v odvětví 
automobilového průmyslu. 
Výrobce interiérového vybavení (loketní opěry, kryty zavazadlového 
prostoru, bariérové sítě apod.) přispívajícího k bezpečnosti a pohodlí  
do vozidel všech významných světových značek.  Podnik zaměstnávající 
přes 6.200 zaměstnanců po celém světě, v ČR více než 650 zaměstnanců  
v Klášterci nad Ohří.  Dodavatel pro významné světové výrobce automobilů 
jako např. BMW, Daimler, Volvo, Volkswagen, Škoda, Audi, Bentley, Ford  
a další. 

aktivní a motivované zaměstnance specialisty a odborníky napříč celou 
firmou, diplomanty a stážisty

výborné pracovní podmínky (úhrada mzdy, stravy, cestovného atd.), 
možnost vypracovat bakalářskou/diplomovou práci, možnost získat 
pracovní zkušenosti ještě při studiu, možnost vycestovat k našim 
zákazníkům a do závodů BOS skupiny, možnost účastnit se různých 
odborných setkání

student denní formy bakalářského nebo magisterského studia;  studium 
oboru příbuzného oblastem automotive (tj. strojírenství, průmyslové 
inženýrství, výrobní systémy, kvalita, logistika,atd.); dobré studijní 
výsledky; dobré znalosti cizího jazyka (vhodné i pro cizince); zájem  
o různé oblasti automotive 

Kontaktujte nás na kla_hr@bos.de

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

BOS Automotive Products CZ s.r.o.

ZŮSTAŇTE 
V KONTAKTU 

S LIDMI, 
KTEŘÍ SDÍLEJÍ 

PODOBNÉ 
HODNOTY!

www.absolventicvut.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:
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kariera.bosch.com  
Magdalena Martini  magdalena.martini@cz.bosch.com

102

Firma Bosch Diesel v Jihlavě je jedním z nejmodernějších provozů  
v rámci skupiny Bosch. Patří do divize dieselových systémů a vyrábí 
se zde komponenty vstřikovacích zařízení systému Common Rail.  
V současné době zde pracuje téměř 4700 zaměstnanců. Naším cílem 
je udržet si špičkovou pozici v oblasti automobilové techniky a nadále 
rozvíjet naše služby.

technology, inženýry kvality, vývojové a zkušební inženýry, vedoucí 
projektů nákupu (technika), kandidáty pro trainee programy

zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti, nadstandardní 
mzdové ohodnocení včetně prémie za výsledky firmy (min. 2x ročně),  
pružná pracovní doba a možnost Home Office, možnosti dalšího 
vzdělávání, 5 týdnů dovolené, dotované stravování v závodních  
jídelnách, mentoringový program pro ženy  

Hledáme absolventy VŠ technického směru (strojního nebo 
elektrotechnického) s komunikativní znalostí anglického nebo německého 
jazyka.Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

BOSCH DIESEL s.r.o.

„Vítejte ve světě, kde Vaše 
nápady určují budoucnost.“

´
www.kariera.bosch.cz

Kontakt: 
BOSCH DIESEL s.r.o.
Magdalena Martini
Tel: 567 58 5664
E-mail: Magdalena.Martini@cz.bosch.com
Adresa: Jihlava, Pávov 121, 586 01, Česká republika

Koho hledáme:

 technology
 inženýry kvality
 vývojové a zkušební inženýry
 vedoucí projektů nákupu (technika)
 kandidáty pro trainee programy

Hledáme absolventy VŠ technického směru
(strojního nebo elektrotechnického) s
komunikativní znalostí anglického nebo
německého jazyka.

Co nabízíme:

 zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní
společnosti

 nadstandardní mzdové ohodnocení včetně
prémie za výsledky firmy (min. 2x ročně)

 pružná pracovní doba a možnost Home Office
 možnosti dalšího vzdělávání
 5 týdnů dovolené
 dotované stravování v závodních jídelnách
 mentoringový program pro ženy
 zaměstnanecké benefity.

Bosch Diesel s.r.o., Jihlava
Firma Bosch Diesel v Jihlavě je jedním z nejmodernějších provozů v rámci skupiny
Bosch, patří do divize dieselových systémů a vyrábí se zde komponenty vstřikovacích
zařízení systému Common Rail. V současné době zde pracuje téměř 4 700
zaměstnanců. Dnes jsou snahy a cíle společnosti Bosch vyjádřeny sloganem „Stvořeno
pro život.“ Tím je myšlena spolehlivá technika provázející člověka po celý jeho život, ale
zároveň i technika, přispívající k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.
Technika, která pomáhá zlepšovat kvalitu našeho života. Naším cílem je udržet si
špičkovou pozici v oblasti automobilové techniky a nadále rozvíjet naše služby.
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 technology
 inženýry kvality
 vývojové a zkušební inženýry
 vedoucí projektů nákupu (technika)
 kandidáty pro trainee programy

Hledáme absolventy VŠ technického směru
(strojního nebo elektrotechnického) s
komunikativní znalostí anglického nebo
německého jazyka.

Co nabízíme:

 zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní
společnosti

 nadstandardní mzdové ohodnocení včetně
prémie za výsledky firmy (min. 2x ročně)

 pružná pracovní doba a možnost Home Office
 možnosti dalšího vzdělávání
 5 týdnů dovolené
 dotované stravování v závodních jídelnách
 mentoringový program pro ženy
 zaměstnanecké benefity.

Bosch Diesel s.r.o., Jihlava
Firma Bosch Diesel v Jihlavě je jedním z nejmodernějších provozů v rámci skupiny
Bosch, patří do divize dieselových systémů a vyrábí se zde komponenty vstřikovacích
zařízení systému Common Rail. V současné době zde pracuje téměř 4 700
zaměstnanců. Dnes jsou snahy a cíle společnosti Bosch vyjádřeny sloganem „Stvořeno
pro život.“ Tím je myšlena spolehlivá technika provázející člověka po celý jeho život, ale
zároveň i technika, přispívající k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů.
Technika, která pomáhá zlepšovat kvalitu našeho života. Naším cílem je udržet si
špičkovou pozici v oblasti automobilové techniky a nadále rozvíjet naše služby.



CONTACT PERSON:

FIELDS:

STAND
COMPANY PROFILE:

WE LOOK FOR:

WE OFFER:

REQUIREMENTS:

PROCESS OF INTERVIEW:

OPPORTUNITIES:

Other

Humanities

Chemistry

Economy

60

WEBSITE:

Design

Civil

IT

Architecture

Electrical

Mechanical

Full time
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www.buhlergroup.com 
Tereza Dietzová  tereza.dietzova@buhlergroup.com
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Every day, billions of people come into contact with Bühler technologies 
to cover their basic needs for foods and mobility. We contribute 
significantly to feeding the world’s population, setting the focus on food 
security and safety. The global production and processing of wheat, 
maize, rice, pasta, chocolate, and breakfast cereals relies strongly  
on us. Furthermore, Bühler is a leading solution provider of die casting 
and surface coating technologies. As a leading technology group, 
Bühler invests every year up to 5 % of its turnover in R&D. In 2016,  
its around 10,800 employees in over 140 countries generated a turnover  
of CHF 2.4 billion.

• PLC Programmer    • SCADA Programmer  
• .NET / WEB / APP Developer   • Software Developer  
• Hardware Design Engineer   • Design Engineer (Inventor, Bentley)  

International, successful company with sustainable prospects for 
the future. Wide technically & modern environment with interesting 
challenges. Exciting development and training opportunities.  International 
travel opportunity. Flexible working hours. Bonuses and Cafeteria system.  
Internal language courses.

Individuals who are:  
• fluent in English or German    
• seeking new challenging opportunities  
• able to work independently and within a team  
• willing to travel abroad  

Should you wish to realize your future with us, we would be pleased to 
receive your complete CV and a detailed cover letter via email.

Bühler Praha

Innovations for a better world.

Dedicated to  
healthy nutrition and 

energy efficiency.
Every day, billions of people 
come into contact with Bühler,  
be it to cover their basic  
needs for food or for mobility.

With our industrial process tech- 
nologies and solutions, we contribute 
significantly to feeding the world’s 
population, as well as reducing carbon 
emissions of cars, buildings and 
machinery. As a global Swiss family 
enterprise, we are committed to a 
sustainable future.

www.buhlergroup.com
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WEBSITE:

IT

Mechanical

Chemistry

Full time

Part time

Practise / Intership

Trainee program

www.ca.com   
Martin Krupa  martin.krupa@ca.com

A27

CA Technologies creates software that fuels transformation 
for companies and enables them to seize the opportunities  
of the application economy. From planning to DevOps to security  
to systems management, our solutions power innovation and drive 
competitive advantage for businesses everywhere. CA is working 
with companies worldwide to change the way we live, transact  
and communicate.

• SW Engineer  • SW Testers
• System Administrators • Consultants
• Developers  Interns   • Accountants
• Account Managers  • Presales Consultants  

Excellent working conditions in all areas.

• Knowledge of programming  
• IT background

Personal interview and technical test.

CA Technologies
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Elektro

Informatika

www.certicon.cz
Alexandra Sedláková  prace@certicon.cz

N17

Jsme česká technologická společnost zabývající se inovacemi  
a vývojem softwarových a hardwarových řešení pro oblasti zdravotnictví, 
telekomunikace či automobilového a leteckého průmyslu. Velmi úzce 
spolupracujeme se špičkovými technickými univerzitami a výzkumnými 
laboratořemi v celé Evropské unii. Naše projekty realizujeme po celém 
světě. V současné době zaměstnáváme cca 350 zaměstnanců v Praze, 
Plzni a Ostravě.

Baví Vás kybernetika a programování? Výborně!
Právě hledáme VÝVOJÁŘE a TESTERY, absolventy a studenty vyšších 
ročníků VŠ se zaměřením na IT nebo příbuzné technické obory.

Díky naší úzké spolupráci se špičkovými vysokoškolskými pracovišti je 
CertiCon skvělou firmou, kde nastartovat Vaši kariéru v IT – nabízíme 
spolupráci formou plných úvazků pro absolventy i částečných úvazků 
(dlouhodobá brigáda) pro studenty technických oborů s dokončeným 
Bc. vzděláním.

Vítáme zkušenosti s některými z těchto technologií:
• C/C++   • C#
• Java   • iOS/Android
• webové technologie PHP, JavaScript
• manuální i automatické testování

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

CERTICON a.s.
CERTIC N Regina DAB Praha

nejposlouchanější digitální stanice 
Českého rozhlasu

HITY – největší hity posledních dvaceti let
DOPRAVA – aktuální dopravní situace každých 15 minut
INFORMACE – nejnovější informace z Prahy a okolí

Jak nás naladíte?
• v digitálním multiplexu DAB Praha na kanálu 12C 
 a v digitální síti TELEKO
• na internetové adrese reginadabpraha.cz
• ve vašem telefonu nebo tabletu v aplikaci iRadio  
  (pro Android a iOS)

Nenechte si ujít:

Reginatipy – každý den vám nabízíme zajímavé kulturní, 
společenské i sportovní akce v Praze
Prahou křížem krážem – unikátní seriál,  
který vám denně představuje známá  
i neznámá místa Prahy a jejich příběhy
S vámi v Praze – každou sobotu  
po 12. hodině si zveme zajímavé  
hosty, kteří v Praze žijí nebo pracují
Až na dřeň – každou neděli  
představujeme osobnosti a jejich  
osudy tak, jak je neznáte

REG_iKariera_inz148x210_press.indd   1 16.2.2017   13:49:45
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) spravuje a provozuje 
největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. 
Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního 
poskytovatele. Naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti  
za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory.  
Na mezinárodní úrovni jsme přítomni prostřednictvím fyzických síťových 
uzlů v Londýně, Vídni, Bratislavě a Frankfurtu.

Aktuálně pro absolventy: 
• Specialista NMC pro konfiguraci sítí a služeb 
• Specialista kapacitního plánování sítě IT vývojář. 

Průběžně hledáme studenty 3. a 4. ročníků do programu Internship.

Pro studenty: roční Internship program, školení a spolupráce s odborníky, 
finanční odměna, pracovní doba na míru  

Pro absolventy: práci na plný úvazek, odměny, notebook, mobil s výhodným 
tarifem a internetem, know-how od profesionálů, spolupráci na moderních 
telco projektech

Studenti VŠ (studující i absolventi), kreativní mladí lidé se zájmem  
o moderní technologie, svět telekomunikací a IT.

Bližší informace najdete na našich kariérních stránkách na www.cetin.cz.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

CETIN

SPOJTE SVOU BUDOUCNOST 
SE ŠPIČKOU V OBORU

URČUJEME SMĚR I TEMPO ROZVOJE TELEKOMUNIKACÍ

AKTUÁLNÍ SEZNAM POZIC 
A NABÍDEK PRO STUDENTY NALEZNETE 
NA WWW.CETIN.CZ

www.cetin.cz HR@cetin.cz

letak.indd   3 31/01/17   12:43
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home.cern | www.cern.ch
Recruitment.Service@cern.ch

NO5

CERN is an unique organisation. A collaboration between countries, 
universities and scientists, driven by a commitment to create and share 
knowledge.
People here are part of immense scientific discoveries, answering 
some of life’s most complex questions and pushing the boundaries  
of understanding. The nature of this collaborative, international community 
creates a genuine atmosphere of trust. People are free to work creatively 
and to trust in, and rely on, their colleagues across the organisation.
History’s being made here – and the excitement is tangible and inspiring.  
It is the only place in the world that you can do this work in this way.

Students who have completed 3 years of study, who will be eligible for 
the Summer Student programme.

Students completing their Masters of Doctorates, eligible for various 
other programmes.

Short programmes for summer students and technical students.
Longer term programmes for fellowships and students completing their 
PhD as well as administrative students.

For Summer Students we require candidates to have completed  
a minimum of 3 years of university studies  and for Technical Students  
a minimum of 18 months of university studies.  
We also have a programme for students with a technical  diploma 
(the Technician Training Experience).

All vacancies are advertised regularly on our website and all applications 
are made online via our website: https://jobs.web.cern.ch/. 

CERN
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CESTOVÁNÍ– NEJLEPŠÍ ŽIVOTNÍ INVESTICE 
LUKÁŠ KERHART
Vše vychází z mojí knihy CESTOVÁNÍ – NEJLEPŠÍ ŽIVOTNÍ INVESTICE (První opravdový kariérní rádce pro mladé-
ho člověka), kterou jsem před nedávnem vydal a vznikla na základě mých zahraničných zkušeností a před-
nášek na středních a vysokých školách po celé ČR. Tato kniha do dnešního dne pomohla tisícům lidí z celé 
ČR a Slovenska a inspirovala je v začátcích úspěšné kariéry. Kniha je krásná věc, ale jsem toho názoru, že 
nic se nevyrovná osobnímu setkání a diskusi, a tak jsem se rozhodl přijít si popovídat a poznat nové tváře 
na Veletrh iKariéra. Celá akce je zcela zdarma a věřím, že společně vytvoříme skvělou atmosféru, protože 
cestování mladé lidi jednoznačně spojuje. Už můj velký oblíbenec Jan Amos Komenský říkával, že kvalitní 
vzdělávání, poznávání a cestování je základ úspěchu.

Můžete se těšit na:

• Můj příběh – v 18 letech jsem se sebral a na vlastní pěst s minimální znalostí angličtiny vycestoval do 
Velké Británie, kde jsem začal jako umývač nádobí. Díky této zkušenosti jsem získal odvahu do dalších cest, 
začal v zahraničí studovat na univerzitě a propracoval se až na vedoucího marketingu a volnočasových 
aktivit pro velkou jazykovou školu v kanadském Vancouveru. 

• Příběhy zajímavých a inspirativních lidí, které jsem potkal během svých cest a kterým cestování pomohlo 
v nalezení sebe sama.

• Odlehčení prostřednictvím některých historek z mých cest – celkem 5 let jsem žil v zahraničí a zažil 
mnoho šíleností a nevšedností. Lze upadnout do mikrospánku na kole? Lze urazit Korejce tím, že mu půl 
hodiny vykládáš, jak miluješ japonskou kulturu? Lze se dostat do brazilské národní televize a vykládat tam 
o české korupci? Věřte, že ano...

• Velkého snílka a věčného optimistu, který si řekl, že během pěti let rozcestuje mladé Čechy, protože by 
si přál, aby každý mladý Čech na nějakou dobu vycestoval do zahraničí, nasbíral zkušenosti a pak se zase 
vrátil zpět do ČR.

• Vybrané kapitoly z knihy: 1. Následuj svůj sen – dělej, co tě baví 2. Bucket list – seznam snů, přá-
ní a cílů 3. Proč cestovat 4. Nejčastější mýty a omyly týkající se cestování a mnoho dalšího. 
Věřím, že návštěvy nebudeš litovat, a moc se na tebe těším.

Pokud se chceš nechat inspirovat mým cestovatelským příběhem  
a příběhy zajímavých lidí, které jsem potkal během svých cest, tak přijď 
načerpat energii a zlepšit si náladu.

BALLINGŮV SÁL, NTK
14:30 - 16:00 HODIN

PŘEDNÁŠKA AUTORA KNIHY
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www.cgi.com
Jana Pajdlhauserová  jana.pajdlhauserova@cgi.com
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Společnost CGI byla založena v roce 1976 a v současné době má  
68 000 profesionálů ve více než 40 zemích světa. CGI je předním 
poskytovatelem IT služeb, a zavázala se pomáhat svým klientům uspět 
na trhu. Máme zkušenosti, stabilitu a především profesionály ve svém 
oboru. To vše je potřebné k dosažení výsledků jak pro naše klienty, 
tak zároveň pro naše zaměstnance, kterým říkáme member, jelikož  
cca 60 % z nich naši společnost i vlastní. Více o CGI rodině najdete na 
www.cgi.com.

Hledáme jak absolventy VŠ, tak zkušené nadšence pro oblast IT,  
kteří mají chuť být součástí týmu, který neustále roste a nabízí možnost 
kariérního růstu nebo jasné týmové pozice.

• Osobní i kariérní rozvoj certifikovanými programy a sdílením znalostí
• Konkurenceschopné finanční ohodnocení
• Účast na firemním profitu (PPP) a možnost nákupu firemních akcií (SPP)
• Systém benefitů „Cafeteria,“ s bohatými možnostmi výběrů
• Možnost práce v zahraničí
• Sportovní firemní benefity

• Angličtina na úrovni B2/C1
• Schopnost předávat znalosti, držet krok s novými trendy v technologiích 
a technickými inovacemi a dále tyto schopnosti efektivně využívat  
v praxi. Analytické a komplexní myšlení orientované na efektivní řešení
• Schopnost řešit problémy ve spolupráci s týmem

Prvním krokem je zaslat CV, pak už Vás provedeme celým výběrovým 
řízením ať už jedno či dvoukolovým. Vždy se snažíme najít ideální pozici 
pro kandidáta nikoliv pouze přiřadit nejvhodnější profil otevřeným 
pozicím. Pokud tedy nenajdete zajímavou pozici neváhejte zaslat svůj 
životopis na náš email.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Trainee program

CGI IT Czech Republic s.r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

Elektro

Strojní

Společnost COLAS CZ, a.s. je součástí skupiny COLAS, světového leadera v 
oboru dopravního stavitelství. Hlavní činností je výstavba, rekonstrukce 
a opravy pozemních komunikací a mostů, inženýrských sítí a kolejových 
tratí. Také se zabýváme těžbou kamene, výrobou drceného kameniva, 
výrobou asfaltů a asfaltových směsí.

studenty a absolventy pro:
• Trainee program (start profesní kariéry ve zvolené oblasti)
• Zahraniční stáž (absolventský program (roční pobyt ve Francii: studium 
a praxe))
• Studentské praxe a brigády

• zázemí stabilní nadnárodní společnosti
• osobní a karierní rozvoj – profesní vzdělávání dle individuálních potřeb
• jazykové kurzy
• firemní benefity: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/
životní pojištění, systém Cafeterie, MultiSport karta, roční odměny

• student nebo absolvent SŠ/VŠ stavebního zaměření
• znalost AJ velkou výhodou (možnost zapojit se v mezinárodním měřítku)
• dobré komunikační a organizační schopnosti, aktivní přístup a logické 
myšlení

• výběrové řízení je 1 - 3 kolové dle charakteru pracovní pozice
• možnost nástupu ihned

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

S07

COLAS CZ, a.s.

www.colas.cz 
Zuzana Straková  zuzana.strakova@colas.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.cnjobs.cz 
Šuláková Kateřina  sulakova@cngroup.dk

N06

Ahoj :) 
Jsme dánská IT firma, která se primárně věnuje vývoji softwaru  
na míru pro naše zákazníky. Většina našich klientů působí v zahraničí 
(UK, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko atd.), nicméně 
vývoj zvládáme z Prahy, Zlína, Bratislavy a Bukurešti. Našimi hlavními 
vývojovými platformami jsou JEE, .NET, JavaScript (React.js a Angular.js), 
Mobile (ReactNative, iOS, Android) a C++.  Všechny naše projekty jsou 
řízeny agilně. Protože svoji práci děláme opravdu dobře a daří se nám, 
rádi bychom rozšířili náš tým o další talentované vývojáře a testery. 
Určitě se u nás nebudeš nudit!  

• .Net Developer    • Java Developer  
• Tester     • C++/Linux Developer  
• Android/iOS Developer   • PHP Developer  
• JavaScript Developer (React.js, Angular.js, Angular2)  

• Možnost účastnit se našeho trainee programu pro programátory  
• Prostředí, které podporuje lidi v učení a růstu  
• Náročné a komplikované mezinárodní projekty, na které budeš moct 
   být pyšný  
• Možnost vyzkoušet si v praxi nejmodernější technologie  
• Individuální přístup ke každému zaměstnanci  

• Hlavní je pro nás schopnost se rychle učit nové věci a nadšení do práce   
• Bez angličtiny to u nás nepůjde - denně komunikujeme s našimi zahraničními 
   zákazníky  
• Selský rozum a smysl pro humor jsou pro nás naprosto klíčové :)  

1) Pošli nám své CV a očekávej telefonát/mail. 2) Pozveme tě na osobní 
schůzku, kde probereme tvoje zkušenosti, naše projekty a vzájemná 
očekávání. Součástí osobní schůzky je ověření tvých technických 
znalostí. 3) Zpětnou vazbu dáváme každému. Pokud si padneme do oka, 
očekávej od nás nabídku.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Trainee program

CN Group CZ s.r.o.

The Right Company     The Right Career
The Right Colleague    The Right Team

CN
University

   



The Right Company     The Right Career
The Right Colleague    The Right Team

CN
University
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Elektro

www.comap.cz
Emília Soľanková  emilia.solankova@comap.cz
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ComAp je úspěšná česká firma s globální působností v oblasti vývoje 
řídicích systémů. Naše produkty pomáhají zabezpečit například lodní 
dopravu mezi dánskými ostrovy, rovněž se staráme o to, aby O2 aréna 
v Praze měla neustále dost energie a rozsvítili jsme i noční závod F1  
v Singapuru. Kontroléry ComAp používají zákazníci po celém světě. 
Abychom naplnili jejich požadavky, klademe velký důraz na kvalitu 
naší práce. Neustále se rozvíjíme, a proto podporujeme zaměstnance  
v profesním i osobním růstu, oceňujeme jejich kreativitu, nové nápady 
a týmovou práci. Chceš vědět, co přesně děláme? Přijď se podívat  
na naše produkty za námi do stánku!  

Mladé talenty, kteří chtějí pracovat s profesionály v oblasti vývoje 
embedded zařízení, jsou techničtí nadšenci a chtějí se podílet  
na smysluplných projektech.    Nejčastěji hledáme programátory, testery, 
produktové analytiky a elektro odborníky s proaktivním a inovativním 
přístupem.  

• Možnost stát se součástí týmu profesionálů  
• Flexibilní pracovní dobu   
• Přátelské a neformální prostředí  
• Práci v nových kancelářích s moderním vybavením  
• Lákavé zaměstnanecké benefity vč. sportovních aktivit  
• Kariérní postup v závislosti na výkonu (Staň se z absolventa Team leaderem!)  

Mezi nejčastější požadavky na kandidáty patří znalost angličtiny, chuť 
se rozvíjet a technické znalosti. Ceníme si i selského rozumu a smyslu 
pro humor. Pokud nevíš, jestli jsi „ten pravej“, pošli nám CV, zavolej nebo 
se přijď podívat do naší společnosti, co nyní nabízíme.

Jakmile pošleš CV, určitě se Ti ozveme, abychom zjistili, co Tě baví a jakou 
práci hledáš. Organizujeme dvě kola pohovorů, abychom měli dostatek 
prostoru pobavit se o pozici, o kterou se ucházíš, zodpověděli Tvé dotazy 
a abys měl reálný obraz, co Tě čeká. Když budeš úspěšný, staneš se 
jedním z nás.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ComAp a.s.

Nové pracoviště
si navrhli naši technici 
Navštiv nás a prohlédni
si prostory ComApu
v Holešovicích

Vše potřebné k vývoji 
produktů máme na 
jednom místě. K zařízení 
jako klimatická komora, 
3D tiskárna nebo EMC 
laboratoř stačí udělat pár 
kroků od pracovního stolu.

Dej nám o sobě vědět 
a přijď si prohlédnout ComAp!

careers@comap.cz



Nové pracoviště
si navrhli naši technici 
Navštiv nás a prohlédni
si prostory ComApu
v Holešovicích

Vše potřebné k vývoji 
produktů máme na 
jednom místě. K zařízení 
jako klimatická komora, 
3D tiskárna nebo EMC 
laboratoř stačí udělat pár 
kroků od pracovního stolu.

Dej nám o sobě vědět 
a přijď si prohlédnout ComAp!

careers@comap.cz
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WEBSITE:

Practise / Intership

IT

www.concur.com  
Barbora Václavíková  barbora.vaclavikova@concur.com

A24

Concur, an SAP company, imagines the way the world should work, 
offering cloud-based services that make it simple to manage travel  
and expenses. By connecting data, applications and people, Concur 
delivers an effortless experience and total transparency into spending 
wherever and whenever it happens, so businesses can focus on what 
matters most.

• Students who are self-motivated and have an innate sense of curiosity  
• Individuals who love collaboration and excel in the team environment  
• Problem solvers who want to improve and make an impact  
• Students who embrace opportunities to try something new  

Join the SAP iXp (Internship Experience Project) and work on high 
visibility assignments, challenging and impactful projects. Next 
to learning on the job you can attend special learning sessions, 
regular fun and social events with your team and other interns.  
Go to: http://bit.ly/iXpprague2016    

What it takes:     
• Fluent or upper-intermediate English • Team spirit  
• 20 hour per week   • Willingness to learn
• Motivation to be part of the international IT business  
• Pursuing degree in Informatics, Computer Science and/or similar

Concur
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ekonomie

Informatika

Elektro

Strojní

www.continental-kariera.cz  
B. Vávrová  barbora.vavrova@continental-corporation.com

229

Vyrábíme komponenty pro automobilový průmysl: multimediální 
systémy, palubní přístroje, autorádia, ovládací panely klimatizací, 
střešní moduly, palivové dopravní jednotky. Máme oddělení vývoje  
s mezinárodní působností, výroba vzorků, lisovna a lakovna plastových 
dílů. Využíváme high-tech technologie pro zvyšování kontrastu displejů 
(Optical Bonding). Máme laboratoře vybavené nejmodernější technikou.  
Sídlíme cca 10 minut z Černého Mostu.

V Brandýse nad Labem nabízíme uplatnění profesionálům i čerstvým 
absolventům (nejen) technických oborů. Studenti středních, vyšších 
odborných či vysokých škol si u nás mohou udělat povinnou praxi nebo 
napsat bakalářskou či diplomovou práci.

• 5 týdnů dovolené, roční prémie Balíček Benefit Plus (5 000 Kč/rok) 
• Příspěvky zaměstnancům na dětskou rekreaci až 20 750 Kč/rok 
• Slevové programy u všech tří operátorů 
• Možnost interního vzdělávání – soft skills, hard skills, PC programy
• Stravenky a sickdays
• Příspěvek na penzijní pojištění

Závisí na konkrétní pozici.

Závisí na konkrétní pozici - většinou dvoukolové.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Continental Automotive Czech 
Republic s.r.o

Continental Automotive
Brandýs nad Labem
Výrobce elektroniky pro automobilový průmysl
>	 multimediální	systémy
>	 palubní	přístroje
>	 ovládací	panely	klimatizací
>	 řídící	jednotky	palivových	systémů

U nás můžeš:
>	 napsat	bakalářskou	/	diplomovou	práci
>	 přijít	na	exkurzi
>	 získat	praxi	s	možností	přechodu		
	 na	hlavní	pracovní	poměr

Nastartuj svou kariéru s námi!
	personalni.brandys

	 @continental-corporation.com

	 	
ContinentalKarieraCZ
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Brandýs nad Labem
Výrobce elektroniky pro automobilový průmysl
>	 multimediální	systémy
>	 palubní	přístroje
>	 ovládací	panely	klimatizací
>	 řídící	jednotky	palivových	systémů

U nás můžeš:
>	 napsat	bakalářskou	/	diplomovou	práci
>	 přijít	na	exkurzi
>	 získat	praxi	s	možností	přechodu		
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ContinentalKarieraCZ
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WEBSITE:

Full time

Part time

Other

IT

www.cisadventure.com
Lenka Totková  l.totkova@creditinfosolutions.com

120

What we are about?  Especially about innovation, respect  
and no nonsense culture. We do our work using Microsoft technology, 
Scrum ceremonies and within the credit risk management industry.  
That means we are tailor-made programming stuff for banks, microfinance 
institutions and basically anyone who needs to analyze data in order  
to make a smart decision. And we are celebrating our 20th Anniversary 
this year. It is a demanding job in an office. In case you don’t fancy  
an office, we have a long lasting tradition of going to the countries 
where our competition doesn’t go. That means you may have to get some 
extensive amount of vaccination.

• Microsoft enthusiasts who want to develop their potential with inspiring 
people and whizzes in the area  
• English speakers who are ready to travel  
• Students who are able to work at least 20 hours a week  
• Open positions primarily but not exclusively consist of: Developers, 
Testers, Business Analysts

• Possibility to participate in unique software development for hardcore 
countries  
• Team of senior colleagues who are open to share their knowledge and 
skills  
• Possibility to deal with other challenges like Mortal Kombat and FIFA

• Microsoft technologies fan  
• Possibility to work at least 20 hours/week  
• English speaker

Two rounds of interviews, usually very casual, consist of:  
1. technical round (no written tests) - about 60 - 90 minutes  
2. chat with the CTO - about 30 minutes

Creditinfo Solutions
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Jsme lídrem v poskytování digitální infrastruktury. Zaměřujeme se  
na propojování světa televize, rádia a internetu. Prostřednictvím unikátní 
infrastruktury vysílačů, vlastních datových center a optické páteřní 
sítě převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, 
telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, čímž přispíváme našim 
zákazníkům k naplnění jejich cílů. Budujeme síť na technologii LoRa, 
neboť jsme si vědomi, že bezdrátové spojení v kombinaci s největším 
cloudovým uložištěm nabízí ideální podmínky pro provoz Internetu věcí. 
100% vlastníkem akcií ČRa je skupina infrastrukturních fondů Macquarie 
Infrastructure Funds.

Administrátor cloudových služeb- Analýza požadavků a návrh řešení IT 
infrastruktury v prostředí virtuálního datového centra (virtuální servery, 
storage, desktopy, sítě),tvorba dokumentace,návrh, příprava a realizace 
migračních scénářů při zřizování virtuálního systémového prostředí 
zákazníka.

možnost seberealizace a profesního růstu v rámci společnosti
• mobilní telefon  • notebook
• pružnou pracovní dobu • stravenky
• týden dovolené navíc • 4 dny zdravotního volna
• systém volitelných zaměstnaneckých benefitů

VMware (vCenter, vSphere), vCloud Director,konfigurace a správa 
diskových polí, dobrá znalost systémové platformy Microsoft (Linux 
výhodou), monitorovací nástroje, administrace MS SQL, datové sítě 
ve virtualizovaném prostředí (TCP/IP), technologie v oblasti serverů  
a diskových polí - HP, EMC, Cisco UCS, Dell.

1.kolo - schůzka s personalistou a manažerem oddělení a ve druhém kole 
se budoucí kolega setká se svým potenciálním týmem.

226

České Radiokomunikace

www.cra.cz   
Vlasta Novotná  v.novotna@cra.cz

Plný úvazek

Brigáda
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.cs-soft.cz  
Pavla Žemličková  pavla.zemlickova@cs-soft.cz

A12

CS SOFT a.s. vyvíjí pokročilé ATM systémy (Air Traffic Management - řízení 
letového provozu). Naše produkty jsou vyvíjeny ve spolupráci s řídícími 
letového provozu, letišti, handlingovými agenturami a záchrannými 
složkami. Jedná se o systémy pro oblastní řízení, přibližovací služby, 
věžové řízení a letovou informační službu. Zpracování dat letových 
plánů a ostatní údaje o letech nezbytné pro udržení přehledu o letovém 
provozu, pro výpočty trajektorií letu, vyhodnocování konfliktnosti 
trajektorií, výpočty a sestavování zpráv pro koordinaci postupu letů 
s koordinačními partnery apod.

Šikovné absolventy informačních technologií, studenty vyšších ročníků 
se zájmem o programování, kteří už v průběhu studia chtějí získat 
zajímavé pracovní zkušenosti a po ukončení studia se dál rozvíjet v naší 
společnosti. Programátory/vývojáře, testery, test analytiky.

• přátelskou atmosféru   
• skvělý tým zaměstnanců 
• nekorporátní prostředí  
• bohatou nabídku benefitů
• zajímavou práci v atraktivním prostředí letového provozu 
• zdravotní masáže a posilovnu na pracovišti

• vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií (i student)  
• schopnost týmové spolupráce 
• všeobecný přehled v IT oblasti 
• chuť učit se novým věcem 
• AJ na pokročilé úrovni

standardní pohovor v našich prostorách za účasti vedoucího  
a personalisty.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

CS SOFT a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Ekonomie

www.csob.cz
Renata Vápeníková  rvapenikova@csob.cz

N14

Jsme společensky a ekologicky zodpovědná společnost. Chceme 
být první, na koho si lidé vzpomenou, když budou zvažovat koupi 
finančních produktů či služeb. Chceme přitahovat ty, kteří mají 
chuť s námi uskutečňovat změny a ztotožnit se s našimi hodnotami  
a přístupem. V ČSOB máme velké IT oddělení, přibližně 750 zaměstnanců,  
kteří navrhují a realizují softwarová a technologická řešení pro ČSOB banku  
a Pojišťovnu v ČR i SR. Pracují u nás vývojáři, administrátoři, programátoři, 
technologové, analytici, testeři, procesní a projektoví manažeři, techničtí 
designéři a další.

• studenty a absolventy se zájmem o IT 
• aktivní, zvídavé a učenlivé týmové hráče, kteří jsou otevření novým 
nápadům a technologiím

Možnost pracovat s různými technologiemi na významných IT projektech. 
Příležitost získat praktické zkušenosti, např. při vývoji a implementaci 
nového IS. Získáte nejen práci, ale můžete se i pobavit s kolegy  
při fotbálku/kulečníku v open space nebo na podnikových večírcích  
a sportovních hrách.  

 

Na pohovoru se setkáte nejen s nadřízeným a personalistou,  
ale máte možnost vidět i kolegy a prohlédnout si pracovní místo.  
Snad Vás nepřekvapí krátký test znalostí, i když důležitější je pro nás 
vždy skutečný zájem o IT, než výsledek testu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ČSOB
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ODHAL V SOBĚ STEVA JOBSE, STAŇ SE INOVÁTOREM 
ADAM NOVÁK, AUTOR KNIHY INOVACE JE ROZHODNUTÍ

Řada z nás má hlavu plnou skvělých nápadů a zlepšováků. Na světě totiž existuje spous-
ta příležitostí, jak si s využitím technologií zjednodušit nebo zlepšit život. Dobrým pří-
kladem je vynález MP3 přehrávače. Nicméně jeho minulost ukazuje, že pouze dobrý 
nápad nestačí. 

S  převratným způsobem jak si vychutnat hudbu na cestách přišla na trh jako první společnost Audio 
Highway v roce 1996. Jejich MP3 přehrávač měl slibné jméno Listen Up i vlastní internetový obchod s hud-
bou a audioknihami. Odborníci na veletrzích nadšeně tleskali a prorokovali přístroji slibnou budoucnost. 
O pět let později se pod vedením Steva Jobse zrodil iPod a dnes společnost Audio Highway téměř nikdo 
nezná. V čem udělali inženýři z Audio Highway chybu? Říká se, že skutečným inovátorem se člověk nerodí, 
inovátorem se stává.

Schopnost inovovat se zlepšuje s každým novým projektem a přibývajícími zkušenostmi, což však může 
trvat roky. Nyní však máte možnost využít zkratky a naučit se nejlepší postupy inovátorů ze zahraničních 
firem díky knize Inovace je rozhodnutí. Na co by se budoucí inovátor měl především zaměřit? 

Úspěšná inovace stojí v první řadě na kreativním nápadu. Najít ten nejlepší nápad znamená mít hodně 
nápadů. Někdejší šéf Motoroly Bob Galvin například vyžadoval od zaměstnanců minimálně 100 nápadů 
na určité téma. V knize poznáš cestu, jak se dobrat k ještě většímu počtu kreativních nápadů, ať už jako 
jednotlivec, nebo se svým týmem.

Tvůj nápad musí být založen na dokonalém porozumění uživateli. Návrh inovativního produktu je dnes 
otázkou designového myšlení. Kniha na příkladech vysvětluje principy i metody, které dnes používají přední 
designéři světa.Pokud máš velké ambice a plánuješ budovat inovativní korporaci, určitě se ti budou hodit  
i kapitoly o praktikách inovativních manažerů i samotném budování firmy s inovativním prostředím.  
S takovým prostředím, kde bude snadné kreativní nápady dotáhnout v úspěšné produkty. Více podrob-
ností o knize a obsah zdarma najdeš na www.inovacejerozhodnuti.cz.

PŘEDNÁŠKA AUTORA KNIHY

Chcete se podílet na velkých inovacích, ale nevíte jestli raději v zaběh-
lé firmě nebo ve vlastním startupu? Obě cesty skýtají různé překážky  
i příležitosti. Adam ti poradí, která cesta může být pro tebe lepší.

BALLINGŮV SÁL, NTK
10:00 - 11:00 HODIN
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www.daikinczech.cz   
Tomáš Matoušek  matousek.t@daikinczech.cz
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Daikin je celosvětový a český leader na trhu v environmentálně 
zodpovědném řešení pro obnovitelné zdroje tepla jako tepelná čerpadla, 
klimatizace a ventilační systémy. Poskytujeme řešení pro rezidenční, 
komerční a průmyslové aplikace pomocí vysoce technologického řízení 
vnitřního klimatu budov.  Jednu z nejvýznamnějších rolí v rámci celé 
korporace zastává závod v Plzni, který od svého zrodu v roce 2003 již 
více než 13 let zásobuje trh svými produkty.  V roce 2012 zahájila plzeňská 
pobočka svou expanzi budováním vlastního vývojového oddělení  
s cílem rozvíjet nové produkty navržené speciálně pro rychle se měnící 
požadavky zákazníků.   

• talentované absolventy/ky zejména technických oborů 
• aktivní studenty/ky, kteří dokáží skloubit studium a praxi 
• týmové hráče, kteří se nebojí převzít odpovědnost  
Otevřené pracovní pozice: 
• Vývojový inženýr/ka   • Konstruktér/ka 2D/3D 
• Testovací inženýr/ka   • QC inženýr/ka
• Compliance Specialista/ka  

• flexibilní pracovní dobu  • firemní akce  
• 25 dnů dovolené  • jazykové kurzy
• půlroční bonusy  • kafeterii
• pravidelné navyšování mzdy   • odborný a kariérní růst
• příspěvek na penzijní připojištění  • dotované stravování  
• moderní pracovní zázemí   • slevu na naše produkty   

• chuť pracovat a rozvíjet své kompetence
• schopnost přenášet teoretické znalosti do praxe

Využíváme osobní pohovory a psychometrické testování. 
Samozřejmostí je možnost prohlídky firmy a konkrétního pracoviště.

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC 
s.r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:
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Ostatní

Ekonomie

Informatika

www.jsmedeloitte.cz
Hana Mužíková  hmuzikova@deloittece.com

N20

Jsme Deloitte. Pomáháme špičkám českého i světového byznysu  
v oblastech jako jsou daně, audit, právo, finance, IT, doprava, energetika, 
HR a mnoho dalších.  V České republice zaměstnáváme více než  
850 odborníků a hledáme nové kolegy. Máme kanceláře v Praze, Brně, 
Ostravě, Plzni a Hradci Králové, kde Tě rádi přijmeme do našeho kolektivu.  

Nové kolegy hledáme v průběhu celého roku do oddělení:  
• Audit     • Tax & Legal  
• Consulting    • Financial Advisory  
• Internal Services

• Rozmanitou práci, která Tě bude bavit  
• Dobrý kolektiv, kde si všichni týkáme  
• Kolegy, kteří s Tebou budou táhnout za jeden provaz  
• Kariéru, kterou můžeš ovlivnit svým výkonem  
• Peníze, ale jen o těch to není, ne :-)  

Hledáme uchazeče, kteří:   • studují v posledních ročnících VŠ,  
• chtějí rozvíjet svůj talent v jedné z TOP mezinárodních firem,  
• mají výbornou znalost angličtiny a češtiny, další jazyk je výhodou,  
• mají dobré komunikační a analytické schopnosti,  
• mají pozitivní přístup a jsou týmoví hráči.

• Zašleš nám svůj strukturovaný životopis.  
• Napíšeš logicko-analytické testy a testy z anglického jazyka.  
• Zúčastníš se pohovoru se zástupci HR.  
• Účastníš se assessment centra nebo případové studie za přítomnosti manažerů.
• Půjdeš na pohovor s jedním z partnerů příslušného oddělení.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Deloitte

© 2017 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.

Jsme Deloitte.  
A děláme audit, daně, 
poradenství. Tečka

A5 inzerce Jsme Deloitte.indd   1 10. 3. 2017   13:28:13
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

dhl.jobs.cz
Dominika Kožešníková  dominika.kozesnikova@dhl.com

A14

DHL IT Services je interní poskytovatel IT služeb skupině Deutsche Post 
DHL operující ve 220 zemích světa. DHL IT Services pracuje na principu 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce v kancelářích na třech 
kontinentech. DHL IT Services v Praze spravuje největší datové centrum 
v České republice. 
• Spravujeme vice než 260 000 DPDHL uživatelských e-mailů.  
• Provozujeme vice než 7 700 server.  
• Podporujeme vice než 2 000 globálních služeb a aplikací.  
• Denně zpracujeme 9 milionů zpráv s informacemi o zásilkách.  
• Věnujeme 200 000 pracovních hodin ročně aplikačnímu vývoji.

Přidejte se k nám a staňte se součástí silného mezinárodního týmu vice než 
1350 zkušených IT profesionálů 67 různých národností. Stále hledáme nové 
kolegy především na pozice: 
• Software Enginneer   
• System Support Analyst
• Application Support Specialist 
• Unix, Linux nebo Windows administrator

• 5 týdnů dovolené    • 6 Sick days  
• Stravenky a Flexipassy  • Tréninky, certifikace a kariérní růst
• Employee Referral Program  • Tembuildingy a společenské aktivity 
• Smart Casual Dress code     • Moderní a multikulturní prostředí  

Jsi týmový hráč a baví Tě multikulturní prostředí? Máš IT vzdělání?  
Analytické myšlení Ti není cizí? Chceš pracovat na plný, částečný úvazek 
nebo brigádu? Hovoříš plynně anglicky? Umíš k tomu něco navíc? 
SQL, Java, Windows server nebo Unix/Linux? Pak máš polovinu výběrka 
v kapse!

• Zašli nám svoje CV   
• Telefonní interview (cca 10-15min)
• Osobní pohovor s tvým budoucím manažerem (cca 1-2h) 
• Nabídka a nástup do práce    
Jednodušší už to nebude, tak hledej na www.dhl.jobs.cz! Čekáme na Tebe!    

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

DHL IT Services
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Design

Informatika

Strojní

Lidé na celém světě si pod slovem BOBCAT představí malý kompaktní 
nakladač - bobík. Společnost byla založena před více než 50 lety v USA. 
Dnes téměř každý druhý nakladač na světě nese logo BOBCAT. Jsme 
hlavním hráčem na trhu vývoje a výroby nakladačů a bagrů. Firma má 
vývoj, výrobní závod a ředitelství pro celou Evropu v ČR. V areálu Doosan 
Bobcat Dobříš (u Prahy) se nachází výrobní závod, nové INOVAČNÍ CENTRUM 
a školicí středisko.  Společnost Doosan Bobcat aktivně spolupracuje  
s vysokými školami a jejich studenty. Těm nabízí možnost získat relevantní 
praxi během studia a zaměstnání po jeho úspěšném absolvování.

Technicky zaměřené studenty 2. – 4. ročníků na placenou stáž: 
• pro vývoj strojů    
• do technologie  
• do IT oddělení    

• Výborné platové podmínky   • Studentská kancelář v Praze
• Moderní technologie a příjemné pracovní prostředí  
• Flexibilní pracovní doba – max. 20h/týdně dle rozvrhu  
• Stabilní zázemí nadnárodní společnosti   
• Možnost zaměstnání po úspěšném absolvování studia  
• Osobní a odborný rozvoj     • Benefity

• Aktivní přístup a chuť se rozvíjet  
• Komunikativní znalostí AJ

www.bobcatdobris.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

302

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.

www.bobcatdobris.cz   
Tereza Hrubá  tereza.hruba@doosan.com
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www.dpp.cz
PhDr. Jitka Nosková  absolventskyprogram@dpp.cz

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je největším dopravcem 
zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje 
celkem 142 autobusových linek, dále 24 denních a 9 nočních tramvajových 
linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2017 bylo ve vlastnictví společnosti  
1 179 autobusů, 857 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost 
ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 175 mil. kilometrů.  
Podnik má k 1. 1. 2017 celkem 10 962 zaměstnanců. Jediným akcionářem 
Dopravního podniku je hlavní město Praha.

• absolventy VŠ technického zaměření 
• strojní, elektro, dopravní stavby, doprava, automatizace 
• uchazeče se zájmem o městskou hromadnou dopravu 
• chuť k profesnímu rozvoji a získávání zkušeností od kolegů 

• Absolventský program (pracovní uplatnění čerstvých absolventů) 
• zázemí velké stabilní české firmy 
• široký rozsah benefitů 
• zaměstnanecké jízdné, 5 týdnů dovolené, placené sick days, stravenky, 
FlexiPassy (sport, kultura, zdraví), příspěvek na penzijní spoření, firemní 
sportovní akce a další

• VŠ vzdělání (Bc., Ing., Mgr.) 
• do Absolventského programu: maximálně 2 roky od ukončení VŠ studia  
v prezenční formě  
• technické obory - strojní, elektro, dopravní stavby, doprava, automatizace 
• samostatnost, iniciativa

• zaslání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu v českém 
jazyce - pohovor

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Dopravní podnik hlavního města 
Prahy
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WEBSITE:

Full time

Part time

Summer job

Practise / Intership

Trainee program

Bachelor / Diploma 
thesis

IT

At Devoteam, we deliver innovative technology consulting for business. 
We are 4,000 professionals in 20 countries dedicated to ensuring our 
clients win their digital battles. We improve business performance 
making their companies truly digital. We advise our clients and build IT 
infrastructure for digital, and make sure people are along for the ride.

We are hiring Junior IT Consultant  Is it possible to join 4 000+ employees 
company and still feel the family atmosphere? Devoteam Czech Republic 
proves it! At this very moment, we are looking for enthusiastic Junior 
IT Consultants. Don‘t miss your opportunity to become a part of our 
awesome team :-)

Reasons to enjoy working in Devoteam:  Training and certifications 
in the best of breed technologies  Flexible office hours and home 
office  Our customers are the leading companies in EMEA  Possibility  
to travel abroad and meet our customers  Delicious breakfast and snacks  
in the workplace in the center

Apply now if you:  can create simple algorithms  have strong analytical 
skills  are natural problem solver  speak fluent Czech and intermediate 
English  would like to become highly skilled IT professional

Meet us at Devoteam stand and we will guide you through the rest  
of process :-)

A07

Devoteam

www.devoteam.cz
K. Hassmanová  katerina.hassmanova@devoteam.com
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ekonomie

Elektro

www.kariera.eon.cz 
HR Direct  hrdirect.cz@eon.com

216

Společnost E.ON je mezinárodní holdingová společnost se silným postavením 
na evropském trhu.  Kromě zajišťování spolehlivé a bezpečné dodávky energií  
se zaměřujeme na obnovitelné zdroje, chytré energetické sítě  
a inovativní zákaznická řešení, která jsou základním stavebním kamenem 
nového energetického světa. V rámci České republiky dodává E.ON 
elektřinu 1,2 milionům zákazníků a zemním plynem zásobuje více než 
220.000 zákazníků. Společnost E.ON sídlící v Českých Budějovicích a Brně  
je stabilním zaměstnavatelem, který dává práci více než 2.500 lidem 
převážně v jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě.   

• Úspěšné studenty VŠ s technickým zaměřením, kteří již během studia 
chtějí získat pracovní zkušenosti a později je ve společnosti rozvíjet.
• Energetiky srdcem i duší, kteří by rádi tento obor posunuli o krok 
dopředu.
• Ekonomicky myslící inovátory, kteří by pro zákazníky udělali maximum.

Studentům a absolventům techniky: 
Letní energetická akademie, stipendium (3.-5. ročník), brigády, diplomové 
práce, absolventský program Entry+
Studentům a absolventům ekonomie: 
Sales & Finance Academy (dvoudenní exkurze do ekonomických útvarů 
E.ON), absolventský program EGP Sales & Marketing a EGP Finance

• Studium ekonomické nebo technické VŠ (se zaměřením na elektrotech-
niku a energetiku)
• Dobrá znalost anglického jazyka
• Inovativní myšlení a zodpovědnost

• Bližší informace o všech programech na www.kariera.eon.cz v sekci 
Aktuální pozice a na FB E.ON Kariéra.
• Přihlásit se můžete online prostřednictvím webového formuláře  
pod příslušnou inzercí.

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

E.ON Česká republika, s.r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

POŽADAVKY NA UCHAZEČE
Ostatní

Informatika

Elektro

Strojní

www.e4t.cz   
K. Brožková Marková  katerina.brozkova.markova@e4t.cz

213

Společnost e4t electronics for transportation s.r.o. je předním 
poskytovatelem služeb pro vývoj elektrických a elektronických systémů 
vozidel v České republice. Je nedílnou součástí technického vývoje 
koncernu Volkswagen a díky svým vysoce kvalifikovaným odborníkům 
přebírá odpovědnosti v různých fázích vývoje automobilové elektroniky. 
Již od roku 2001 podporuje e4t své zákazníky během celého vývojového 
cyklu. Tyto své kompetence doplňuje také výrobou hardwarových  
a softwarových prototypů. e4t je dceřinou společností firem ŠKODA AUTO  
a CARMEQ, což z ní činí 100% člena skupiny Volkswagen.

Do svých řad uvítáme talentované absolvent(k)y a student(k)y 
technických oborů, kteří se nebojí výzev, a hledání řešení je pro ně 
srdeční záležitostí.

• Nejnovější technologie • Atraktivní platové ohodnocení
• 5 týdnů dovolené  • Výhodný pronájem vozů ŠKODA
• Možnost režimu Home office • Příspěvek na penzijní připojištění
• Vzdělávací kurzy a školení • Systém Cafeterie a jiné výhody 
• Mezinárodní pracovní prostředí

• Komunikativní znalost AJ/NJ • Schopnost týmové spolupráce
• Proaktivní přístup    • Samostatnost  
• Analytické uvažování  • Ochota cestovat 
• Orientace v automobilové elektronice výhodou

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

e4t  
electronics for transportation s.r.o.

Neustálý rozvoj a inovace v automobilovém průmyslu jsou pro nás velkou výzvou. 
Do svých řad proto uvítáme schopné a kreativní spolupracovníky z technických 
oborů, kteří se nebojí výzev, a hledání řešení je pro ně srdeční záležitostí. 
Jsme nedílnou součástí technického vývoje koncernu Volkswagen a své zákazníky 
doprovázíme celým vývojem elektronických funkcí vozu. Spolupracujeme nejen 
s předními výrobci automobilů, ale i s tuzemskými a zahraničními dodavateli elek-
tronických komponentů. Staňte se i Vy součástí našich zajímavých projektů!  

www.e4t.cz

Máte rádi automobily, hledáte práci na zajímavých 
projektech ve vývoji elektronických systémů? 
Pak jste pro nás tím pravým kandidátem!
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WEBOVÉ STRÁNKY:
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Elektro
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www.eaton.com
Michaela Veiga  MichaelaVeiga@Eaton.com

205

EEIC v Roztokách u Prahy, jedno z pěti hlavních inovačních center 
společnosti Eaton, provádí na ploše 6 850 m² špičkový výzkum zaměřený 
na vývoj nové generace bezpečnějších a efektivnějších systémů pro řízení 
a využití elektrické, hydraulické a mechanické energie.  Integrované, 
multidisciplinární R&D centrum inovací pod jednou střechou: 
•V blízkosti výrobních závodů 
•Nacházíme se nedaleko od Prahy a jsme tak nablízku našim zákazníkům

• Studenty škol s technickým zaměřením (VŠ nebo SŠ) – zeptejte se na 
možnosti praxe 
• Čerstvé absolventy - zapojte se do našeho Enginnering and Technology 
Leadership Programu 
• Zkušené kandidáty v oborech strojní a elektro inženýrství, automatizace 
a programování

• Sick days, home office • Nadstandardní platové ohodnocení 
• Roční bonus podle výkonnosti  • Stravenky a flexipasy 
• Spolupráci se zahraničními týmy
• Atraktivní projekty mezinárodního významu 
• Skvělé pracovní prostředí a unikátní firemní kulturu 
• Možnost sportovních aktivit, team-buldingy

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Eaton European Innovation Center
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WEBOVÉ STRÁNKY:

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

OBORY PŮSOBENÍ:

Informatika

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) se po připojení země k EU (2004) 
stal součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat 
mezinárodní mobilitu pracovních sil. 
Službu EURES (z angl. EURopean Employment Services = Evropské služby 
zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech 28 členských 
států EU, dále členské země EHP Island, Lichtenštejnsko a Norsko,  
a prostřednictvím bilaterálních smluv také Švýcarsko. 
Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem 
pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají 
zájem využívat práva volného pohybu osob.

Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma základními cestami:  
na jedné straně to jsou databáze přístupné na Evropském portále 
pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské 
služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES.

N28

EURES

portal.mpsv.cz/eures  
Miriam Zindulkova  Miriam.Zindulkova@aa.mpsv.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

STÁNEK

Informatika

www.eman.cz
Zuzana Klímová  jobs@eman.cz

eMan je předním českým poskytovatelem softwarových řešení. Vyvíjíme 
aplikace pro smartphony, tablety, auta, wearables a další chytrá zařízení. 
Náš tým má 80 členů. Sídlo a hlavní kancelář máme v Praze. V roce 2016 
jsme otevřeli regionální pobočky v Plzni a Hradci Králové. Mezi naše 
klíčové zákazníky patří například Škoda Auto, Honeywell, O2, Edenred, 
E.ON, Allianz, Česká pojišťovna, MND nebo Autodesk. eMan je součástí 
skupiny JABLOTRON GROUP.

• Android Developer   • iOS Developer 
• Ruby on Rails Developer   • Xamarin Developer  
• Windows 10 Mobile Developer   • UX Designer  
• Project Manager   • System Support Specialist

• Velmi dobrá finanční odměna   • Možnost organizovat si svou práci  
• Flexibilní prac. doba   • Homeoffice  
• Výuka angličtiny    • Firemní akce a teambuildingy  
• Občerstvení na pracovišti • Školení, kurzy  
• Mladý kolektiv a příjemné pracovní prostředí  

• Nadšení pro mobilní a jiné technologie
• Kreativita a otevřenost novým myšlenkám
• Smysl pro týmovou práci 
• Samostatnost  

Na začátku je setkání u kávy, při které si probereme možnosti spolupráce. 
V případě, že spolupráce dává smysl oběma stranám, můžeme si 
plácnout. Ihned po nástupu je připraveno úvodní školení, představení 
mentora a týmu. A pak už jen spousta práce a nikdy nekončící učení se 
na zajímavých projektech.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

eMan



101

NAKOUKNUTÍ DO VELKÉ ČÍNY! 
JAKUB VESELKA

Fakt, že jo. Jsem v Číně! Zatím tedy jen na víkend, těsně za hranicemi s Macaem. Ale i tak je 
to zážitek! Právě si to frčíme vlakem dvoustovkou noční krajinou. 

Do nejbližší provincie není vízum potřeba vůbec. Jakožto studenti University in Macau máme možnost 
zažádat o několikadenní povolení ke vstupu právě do této provincie. Toho všichni v naší skupince 
využíváme a jedeme na výlet! S námi ještě 2 Číňanky, kamarádky ze školy, Taiwanka a Číňan, kterého 
vidíme prvně v životě. Jmenuje se Lincoln a tak mu říkáme Mr. President.

Nicméně první problémy nastávají hned na hranicích a Gudi, Rakušanku do Číny vůbec nevpouštějí. 
Problém je v tom, že už má desetidenní vízum, které jí na tento vstup chtěli celnici použít. To ale ona 
nechtěla, protože jej chce využít v srpnu. To se zase nelíbilo celníkům, kteří se báli, že by tam zůstala. 
Neptejte se mě proč, vůbec jejich logiku nechápu.

Po přechodu hranic kupujeme lístky na vlak na zítra a jedeme na oběd. Jak se ukazuje, celý den se 
nese v duchu vůbec nejintenzivnějších kulinářských zážitků mého života. Na oběd jdeme do poměrně 
luxusní restaurace, kde pro 15 lidí objednáváme přes 30 chodů jídel. Jako ve správné čínské restaura-
ci i tato má uprostřed stolu otáčecí desku, na kterou se podává jídlo a my si dle libosti nabíráme, na 
co máme zrovna chuť. Chobotnice a další malé potvory už mě nepřekvapují, ale taková krabí polévka 
s kusem krabího těla v ní, už ano. Opět slepičí pařát, tentokrát ještě doplněný holubem (kterého jsem 
tedy neochutnal, neb na mě nezbyl). A spousta další legrace k tomu.

Pořádně nacpaní se vydáváme ubytovat 
do hostelů. Navigace po městě není vů-
bec jednoduchá. Místní neumí číst v mapě  
a značení ulic také pokulhává. Nakonec 
místo po půlhodině (místo max. 10 minut) 
nacházíme a jdeme dovnitř. Zážitek opět 
nevšední, protože hostel je vlastně třípat-
rový byt, ve kterém bydlí několik mladých 
lidí, kteří zbytek bytů pronajímají. Moc se tu 
ale nezdržujeme, protože spěcháme do půj-
čovny kol a na projížďku po pobřeží. Cesta 
veselá a po hodině dojíždíme k soše v moři. 
Cvakáme selficko a už už mažeme zpět, aby-
chom stihli vrátit kola…

Jak výlet dopadl, se můžete dočíst na jakubveselka.wordpress.com.
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WEBSITE:

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

IT

www.epamsystems.cz  
Martina Koutníková  martina_koutnikova@epam.com

316

EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM), a leading global product development 
and platform engineering services company, is focused on delivering 
results through best-in-class software engineering, combined with 
innovative strategy, consulting and design capabilities. With 24 years of 
experience in the information technology industry, EPAM’s 19,000 people 
serve our customers in over 25 countries across North America, Europe, 
Asia and Australia. EPAM was ranked #8 in FORBES 25 Fastest Growing 
Public Tech Companies and ranked as a top information technology 
services company on FORTUNE’S 100 Fastest Growing Companies.

Smart technical graduates – developers, testers and analysts - interested 
in the IT/SW field, with some professional experience at school and 
communicative English. 
We are offer roles like Developer (Java, JS, Python, .NET / C#, C++, HTML, 
MS SQL), DevOps Engineer, QA, Business Analyst.    

• friendly multicultural environment in a successful international company  
• partial grant of the cost of IT certification
• growing professionally within worldwide EPAM 
• motivating financial evaluation
• using English on daily basis  • regular IT training
• benefit program    • modern offices  

• Bachelor’s degree in a Computer Science, Mathematics or Scientific discipline
• advanced level of English (English on daily basis)  
• strong communicator supposed to work with multi global region teams
• flexible and adaptable to work with a variety of technologies and business 
challenges    

• CV review, conducted by Talent Acquisition Specialists  
• Phone/skype pre-screening or meeting  
• CV review by Technical Lead (Skype/phone/meeting) or technical 
testing (feedback is to be provided within 1-2 BD)  
Customer interview (feedback is to be provided within 1-2 BD)      

EPAM Systems
FAST FACTS

FOUNDED IN

1993

26%

$298.3M

$1.15B

SERVICE MIX
SOFTWARE ENGINEERING &  

PRODUCT/PLATFORM DEVELOPMENT

QA AND TEST AUTOMATION

MANAGED SERVICES

INFRASTRUCTURE & LICENSING

US HEADQUARTERED
PUBLIC COMPANY

(NYSE:EPAM)

Q3 2016  
REVENUE

 

19,000+ 
ENGINEERS,  

DESIGNERS AND  
CONSULTANTS

4 
CONTINENTS

25 
COUNTRIES

2016 REVENUE
GUIDANCE

FINANCIAL  
SERVICES

9%

MEDIA &  
ENTERTAINMENT

APPLY NOW AT EPAM-CZECH.CZ

7%

LIFE SCIENCES & 
HEALTHCARE

20%

SOFTWARE & 
HI TECH

23%

TRAVEL & 
CONSUMER

15%

ENERGY

INDUSTRY FOCUS



FAST FACTS

FOUNDED IN

1993

26%

$298.3M

$1.15B

SERVICE MIX
SOFTWARE ENGINEERING &  

PRODUCT/PLATFORM DEVELOPMENT

QA AND TEST AUTOMATION

MANAGED SERVICES

INFRASTRUCTURE & LICENSING

US HEADQUARTERED
PUBLIC COMPANY

(NYSE:EPAM)

Q3 2016  
REVENUE

 

19,000+ 
ENGINEERS,  

DESIGNERS AND  
CONSULTANTS

4 
CONTINENTS

25 
COUNTRIES

2016 REVENUE
GUIDANCE

FINANCIAL  
SERVICES

9%

MEDIA &  
ENTERTAINMENT

APPLY NOW AT EPAM-CZECH.CZ

7%

LIFE SCIENCES & 
HEALTHCARE

20%

SOFTWARE & 
HI TECH

23%

TRAVEL & 
CONSUMER

15%

ENERGY

INDUSTRY FOCUS



KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní

Humanitní

Design

Stavebnictví

Chemie

Ekonomie

Architektura

104

WEBOVÉ STRÁNKY:
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www.esonic.cz   
Ing. Petr Matiášek  Petr.matiasek@esonic.cz
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Společnost ESONIC a.s. je jedním z předních dodavatelů v oblasti 
průmyslové automatizace technologických procesů a výrobních 
informačních systémů. Společnost se specializuje na komplexní 
automatizaci především v nápojovém a potravinářském průmyslu. 
ESONIC a.s. je dlouholetým partnerem předních světových výrobců 
pivovarských technologií GEA Brewery Systems a ZIEMANN HOLVRIEKA. 
Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti ESONIC v oblasti potravinářství 
patří například Plzeňský Prazdroj, Heineken, Pivovary Staropramen, 
Pivovary Lobkowicz, Karlovarská Becherovka, STOCK, Coca-Cola a celá 
řada dalších významných tuzemských i zahraničních firem.

Na pozici PLC/SCADA inženýr přijmeme šikovné techniky a programátory 
se zájmem o průmyslovou automatizaci. Současně přijmeme na částečný 
úvazek i studenty vyšších ročníků se zaměřením na automatizaci a řídicí 
techniku.

• Možnost získat praxi na zajímavých projektech průmyslové automatizace 
a informatiky v ČR i v zahraničí pod vedením zkušených kolegů.  
• Práci v přátelském prostředí, kde ti každý rád pomůže.  
• Možnost vzdělávání a dalšího osobního růstu.  
• Odpovídající finanční ohodnocení.  
• Řadu firemních benefitů.

• VŠ vzdělání technického směru. 
• Obecné povědomí o programování PLC a SCADA systémů.  
• Analytické a logické myšlení, svědomitost a spolehlivost.  
• Chuť učit se nové věci.   • Schopnost práce v týmu.  
• Znalost anglického jazyka.  • Ochota cestovat do zahraničí.

Výběrové řízení zpravidla probíhá formou jedno až dvoukolových 
osobních pohovorů. Během pohovoru uchazeči podrobně představíme 
naši firmu a nabízenou pracovní pozici. Současně prověříme jeho znalosti 
a předpoklady.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ESONIC a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Ekonomie

Informatika

www.cestasey.cz
Lenka Vaňová  lenka.vanova@cz.ey.com

N24

EY (Ernst&Young) je předním celosvětovým poskytovatelem odborných 
poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového 
poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, 
přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. 
Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli 
při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší 
společnost. V České republice působíme od počátku 90. let a od roku 
2000 každoročně pořádáme soutěž Podnikatel roku. Společně s Deloitte, 
KPMG a PWC patříme do tzv. Velké čtyřky.

Absolventa VŠ ukončené 2015 - 2017 nebo studenta 4. a 5. ročníků na  
tzv. internship (částečný úvazek - alespoň 3 dny v týdnu). S nástupem 
ihned, dohodou nebo od srpna 2017.

Zajímavou práci na různorodých projektech pro špičkové společnosti v ČR, 
dynamické prostředí mezinárodní společnosti a přátelský tým, motivující 
finanční ohodnocení, odborný a profesní růst, včetně možností dalšího 
vzdělávání, 6 týdnů dovolené, Cafeteria systém a moderní kanceláře  
v centru Prahy.

Vysoký etický a morální profil, dobré komunikační a prezentační 
schopnosti, velmi dobré analytické schopnosti, logické a strukturované 
myšlení, rozhodnost, samostatnost, flexibilitu a ochotu cestovat, 
schopnost psaní ucelených zpráv, znalost produktů MS Office, dobrou 
znalost anglického jazyka (B2).

V 1. kole si prostřednictvím testů ověříme, jak rozumíš číslům a jak umíš 
pracovat se složitějšími texty. Také otestujeme tvé logické uvažování  
a angličtinu. 
Ve 2. kole tě čeká buď Assessment centrum nebo max. 3 kola pohovorů 
(včetně zpracování case study).

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

EY

Připravili jsme pro tebe nový  
kariérní web www.cestasey.cz. 
Poznáš na něm naše konzultanty, 
jejich příběhy, výzvy a možnosti, 
které práce v poradenství přináší. 
Zjistíš, na jaké akce se můžeš  
vydat, přečteš si inspirativní  
články a dozvíš se, koho právě 
hledáme do týmu.

Jakub Tesař  /  Asistent
Advisory – IT poradenství
a kybernetická bezpečnost

www.cestasey.cz

Tvoje cesta  
do poradenství  
může začít už brzy. 

Zjisti, jak na to!
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www.meiller.cz
Jana Černická  jana.cernicka@meiller.com
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Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců nástaveb na nákladní vozy 
Mercedes Benz, MAN, Iveco, DAF a další.  Vyrábíme především sklápěče  
o nosnostech od 1,5 do 40 tun v různých provedeních, sklápěcí přívěsy  
a speciální kontejnerové nástavby. Všechny nástavby MEILLER jsou vyrobeny  
s vlastními vysoce kvalitními hydraulickými prvky a lze jej namontovat 
na jakýkoliv podvozek. 
Závod ve Slaném byl založen v roce 1993. Během sedmi let se podařilo 
vybudovat z firmy ve Slaném hlavní výrobní závod celého koncernu. 
Na počátku se dodávaly komponenty do všech možných závodů 
v Evropě, nyní se zde provádí i finální montáž hotových návěsů  
a nástaveb na nákladní vozy.

• Strojní konstruktér    
• Technolog  
• Plánovač výroby    
• Inženýr jakosti  
• Svářecí technolog    
• Kontrolor kvality

• Vzdělávací kurzy    • Pracovní smlouvu na dobu neurčitou  
• Firemní akce pro zaměstnance • Možnosti osobního i profesního rozvoje  
• Až 5 dní zdravotního volna  • Závodní stravování – oběd již od 15,- Kč    
• Firemní benefitní program (slevy u obchodů v okolí) 
• Vánoční odměna a odměna na dovolenou

• Vzdělání v technickém oboru
• Německý jazyk výhodou

• 2 kola výběrového řízení

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

F.X. MEILLER SLANÝ, s.r.o.
PRACOVNÍ POZICE 
PRO ABSOLVENTY VŠ: 

  KONSTRUKTÉR

  TECHNOLOG

  SVAŘOVACÍ INŽENÝR
STUDENTŮM NABÍZÍME MOŽNOSTI:
• Zpracování diplomových a bakalářských prací

• Brigády při studiu

Tel.: 312 577 785  www.meiller.cz



PRACOVNÍ POZICE 
PRO ABSOLVENTY VŠ: 

  KONSTRUKTÉR

  TECHNOLOG

  SVAŘOVACÍ INŽENÝR
STUDENTŮM NABÍZÍME MOŽNOSTI:
• Zpracování diplomových a bakalářských prací

• Brigády při studiu

Tel.: 312 577 785  www.meiller.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:
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Design

Ekonomie

Informatika

Elektro

Strojní

Společnost Faurecia – to je vášeň pro automobily. Jsme odborníky na 
design a výrobu tří automobilových modulů: sedadel, interiérů a výfukových 
systémů.  Faurecia je 6. největší světový dodavatel pro automotive. 
V České republice máme 7 závodů, celkem více než 4500 zaměstnanců.  
Klientům nabízíme inovativní řešení, která přinášejí jejich vozům větší 
bezpečnost, spolehlivost, komfort, atraktivitu a konkurenceschopnost 
s důrazem na životní prostředí. Usilujeme o dosažení dokonalosti tak, 
abychom uspokojili nejen požadavky zákazníků, i našich zaměstnanců.

• Studenty či čerstvé absolventy technických i ekonomických fakult.  
• Stejně tak již hotové profesionály.  
• Neustále rosteme, šikovné lidi vítáme a co slíbíme, to dodržíme.  
• Pozice do oddělení kvality, logistiky, engineeringu, HR, controllingu, atd.

• Studentům nabízíme účast v prestižním trainee programu, dále 
možnosti praxí a exkurzí. Zaměření na studenty a absolventy je jednou  
z našich základních personálních strategií.  
• Profesionálům nabízíme samostatné pozice s velkou škálou kompetencí 
a profesní růst v krátkém časovém horizontu.

• Technické či ekonomické předpoklady.  
• Alespoň základní komunikační schopnosti v anglickém jazyce. 
• Samostatnost.  
• Chuť zdokonalovat se.

• Výběrové řízení se zpravidla nijak nevymyká normálu. 
• Za přítomnosti personalisty a potencionálního přímého nadřízeného.  
• Nečekejte žádné psychologické analýzy.  
• Chceme jen vědět, jestli Vás daná pozice bude bavit a díky tomu 
společně dosáhneme firemních cílů.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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Faurecia

faurecia.jobs.cz  
Švingerová Michaela  michaela.svingerova@faurecia.com
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www.foxconnjobs.cz  
Hana Kopecká  hkopecka@foxconn.cz

312

Společnost Foxconn působí na českém trhu 16 let jako regionální 
základna Foxconnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Jejími zákazníky 
jsou renomované značky z oblasti IT a telekomunikací. Patří mezi 
nejvýznamnější exportéry z České republiky. V roce 2014 se stala druhým 
největším exportérem. V letech 2015, 2016 byla společnost vyhodnocena 
jako nejlepší zaměstnavatel regionu a umístila se v první trojici nejlepších 
zaměstnavatelů v ČR. V loňském roce založila tři nové společnosti - DRC 
(Design&Research Centrum), Foxconn 4Tech a společně s investiční 
skupinou KKCG datové centrum Safe DX. Více informací o společnosti 
na www.foxconn.cz.

Hledáme jak čerstvé absolventy, tak i zkušené odborníky v mnoha 
oborech (IT, výroba, engineering, supply chain management vč. nákupu 
a logistiky, project management, výzkum a vývoj, obchod a marketing, 
HR apod.).

Nabízíme zajímavou a stabilní práci s možností podílet se i na 
mezinárodních projektech. Máme bohatý balíček benefitů (zvýhodněné 
volání, příspěvek na penzijní připojištění, firemní jídelnu či fitness, 
kartu Multisport, slevy u partnerů ad.), akcí a školení pro zaměstnance  
(vč. firemních kurzů aj).

Základním předpokladem je chuť pracovat v mezinárodním prostředí 
a podílet se tak na rozvoji a úspěších naší společnosti. Dalším 
předpokladem pro většinu pozic je dobrá znalost angličtiny, proaktivita, 
ochota učit se nové věci a schopnost pracovat v týmu. Vše ostatní 
nováčky rádi naučíme.

Průběh závisí na obsazované pozici, výběrové řízení může být dvoukolové 
až čtyřkolové. Využíváme i formu assessment centra či různé odborné  
a psychodiagnostické testy.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Foxconn Group
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DO POLSKA NA ZKUŠENOU 
JAKUB KOLÁŘ

Jako spousta skvělých nápadů i můj nápad vyrazit na stáž se zrodil v hospodě, když jsem 
poslouchal zkušenosti ze stáží od mých přátel z IAESTE. Vybral jsem si stáž v Polsku, konkrét-
ně v hlavním městě Varšavě.

Z počátku jsem měl z cesty „do neznáma“ strach a v hlavě se mi honily otázky „co tam budu dělat?“ 
a „jak se tam domluvím?“, i když jsem věděl že lámaná čechopolština to jistí. :) Tu jsem však nakonec 
potřeboval jen na poště. Varšava je moderní evropské velkoměsto, o trochu vetší než Praha, plné 
zahraničních obyvatel i turistů, a proto není téměř nikde problém domluvit se anglicky.  Navíc moji 
kolegové z práce i místní členové IAESTE byli moc milí a ochotní mi se vším pomoci.

Pracoval jsem v jedné firmě poblíž Varšavy, zabývající se prodejem a výrobou výkonových elektrických 
zařízení. Náplní mojí práce bylo vytvářet dokumentace k jejich produktům a překlady odborných 
textů do češtiny. Spolu se mnou byl ve stejné firmě ještě jeden stážista z Japonska, který pracoval 
na výrobě a překladech stejné dokumentace jako já, ale do japonštiny . Byli jsme takové malé mezi-
národní oddělení firmy. :)

Nicméně hlavní smysl stáže tkví v mimopracovních záležitostech. Kdy jindy se Vám stane, že se 
skupinou lidí z několik zemí napříč světa cestujete po cizí zemi jen proto, že se Vám nechce sedět na 
jednom místě. Ve Varšavě bylo asi tak 40 stážistů ze všech možných zemí světa a spousta místních 
iaesťáků. Téměř každý den večer byla nějaká společná akce, ať už návštěva kina, hospody nebo 
plážového baru.

Díky stáži jsem poznal spoustu skvělých lidí z celého světa, zkusil si práci v novém prostředí a získal 
spoustu zážitků. Vyjeďte také s IAESTE na stáž a získejte spoustu nových zkušeností a zážitků, já už 
mám další žádost o stáž podanou, tentokrát s cílovou destinací Hongkong.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

www.geaviation.cz   
Alžběta Haniková  alzbeta.hanikova@ge.com
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V GE Aviation Czech navrhujeme, vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme  
a servisujeme turbovrtulové letadlové motory GE. Jsme součástí GE 
Aviation, největšího výrobce letadlových motorů na naší planetě.  Naše 
české centrum vývoje a výroby v Praze je jediným zařízením, které 
konstruuje letadlové motory GE mimo území USA. 
Pracujeme v technologicky špičkových podmínkách, které byste těžko 
hledali kdekoli jinde na českém trhu. Najdete u nás experty na každou 
část vývojového procesu, přes testování, až po certifikaci k výrobě  
a uvedení do provozu. Rychle rosteme, a tak nadále otevíráme další 
pozice. Pomozte nám dostat nové technologie do vzduchu!

Nadšence do letectví. Talenty s chutí podílet se na výrobě, vývoji, prodeji 
a servisu leteckých motorů. Studenty i absolventy se zaměřením na:  
• konstrukci   • materiálové inženýrství 
• výpočty   • technologii výroby a montáže 
• nákup a logistika   • IT 
• kvalitu      
Více na: www.geaviation.jobs.cz

• Prostředí, kde se vyvíjí zbrusu nový motor 
• Inovativní projekty a neomezené možnosti rozvoje 
• Profesionální, otevřené a přátelské pracovní prostředí 
• Využití angličtiny v multikulturních týmech a na mezinárodních projektech 
• Vzdělávání na míru 
• Firemní posilovnu, čerstvé ovoce, masáže...

• Nebát se převzít zodpovědnost a úkoly plnit pečlivě 
• Být zdatný/á v komunikačních dovednostech a využít je pro týmovou 
práci 
• Umět pracovat s IT nástroji   • Domluvit se anglicky 
• Mít pozitivní přístup

1) Rozhodněte se, o co máte zájem:
 odborná praxe / trainee pozice / plný úvazek 
2) Projděte si všechny možnosti na geaviation.jobs.cz 
3) Spojte se s námi - pošlete nám CV na kariera.geaviation@ge.com
4) Potkejte se s námi - osobní pohovor pro nejúspěšnější uchazeče

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

GE Aviation Czech

geaviation.cz

Nový turbovrtulový motor GE bude pohánět zcela 
nový letoun Cessna Denali.  Centrála pro vývoj,  
testování a výrobu motoru bude v ČR.

Tvořte s námi
budoucnost létání



geaviation.cz

Nový turbovrtulový motor GE bude pohánět zcela 
nový letoun Cessna Denali.  Centrála pro vývoj,  
testování a výrobu motoru bude v ČR.

Tvořte s námi
budoucnost létání
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WEBSITE:

Full time

Part time

Summer job

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

IT

www.gemalto.com   
Hana Pavorisova  hana.pavorisova@gemalto.com

A26

Gemalto is the world leader in digital security with annual revenues  
in 2015 of €3.1 billion and more than 14,000 employees operating out 
of 99 offices and 24 R&D centers, located in 49 countries. You may 
not realize it, but you‘re probably carrying at least one of our products  
in your pocket right now. We make many of the smart cards, credit 
cards, SIM cards and epassports that your bank, cell phone provider and 
government provides. These are just a few of our digital security products 
that help protect your personal data, identity and money-giving you the 
freedom to fully enjoy your digital lifestyle conveniently and securely.

We are looking for different profiles - if you love programming (Java, 
C#, Android, C/C++), testing and integration or if you are interested 
about Hardware - Gemalto is the right place for you! Send us your CV  
and contact details and we will come back to you immediately.

We have a Business Innovation Garage so you can suggest and develop 
your ideas, Our employees come from 30 different nationalities. 
Attractive benefit program (5 weeks of vacation, lunch vouchers, 
quarterly Prague city transport ticket, pension plan allowance,language 
courses at work,etc.)

Software skills: 
• knowledge of programming in one of following language Java, C#, 
Android, C/C++  
• operation knowledge of English language  
• creative and autonomous   • team player

Our recruiting process include a technical interview with the team and 
hiring manager following the conversation with our HR department.

Gemalto, s.r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

Elektro

Strojní

Jsme mezinárodním partnerem pro chladicí techniku s kompletními 
řešeními orientovanými na zákazníka, optimalizovanými systémovými 
komponenty a rozsáhlou nabídkou služeb v potravinářském obchodě 
a průmyslu. Svým zákazníkům po celé Evropě dodáváme komplexní 
chladírenská řešení, u kterých klademe důraz na nadstandardní kvalitu  
a optimální efektivitu použitých technologií.  
V České republice (České Budějovice, Kaplice, Praha) zaměstnáváme 
celkem přes 300 pracovníků. Na všech pobočkách nabízíme absolventům 
technických oborů zajímavé pracovní uplatnění.

• Konstruktér (strojní, elektro) • Programátor CNC
• Produktový manažer  • Projektový technik (TZB, elektro)  
• Technik přípravy výroby  • Technik zákaznické podpory s NJ
• Technický trainee   
• Specialista dodavatelské kvality / zákaznické kvality / kvality procesů
• Výrobní technolog (strojírenství, elektro)

• Nadprůměrnou mzdu   • Možnosti dalšího vzdělávání  
• 5 týdnů dovolené    • Podpora zdravotní prevence
• Flexibilní pracovní dobu   • Dotované stravování  
• Příspěvek na penzijní spoření • Příspěvek na dojíždění   
• Příspěvek na bydlení (až 5.000 Kč/měsíc) 
• Věrnostní prémie za odpracovanou dobu (2x ročně) 

Když nám zašlete Váš životopis, během pár dnů Vám zavoláme  
a probereme spolu základní informace. V případě oboustranného zájmu 
bychom Vás následně pozvali na pohovor, který proběhne na některé  
z našich poboček (České Budějovice, Kaplice, Praha).

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program
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HAUSER spol. s r.o.

www.hauser.cz   
Ing. Lenka Zmeková  Lenka.Zmekova@hauser.com
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.www.hpe.com/jobs  
Martina Murarova  martina.murarova@hpe.com

A29

Hewlett Packard Enterprise je novou značkou navazující na silnou tradici 
v oblasti IT. HPE je dodavatelem technologií ve více než 170 zemích 
světa. Zabýváme se tím, jak mohou technologie a služby pomáhat lidem  
a společnostem řešit jejich problémy a úkoly. Využíváme nové myšlenky 
a nápady k dosažení jednoduššího, efektivnějšího a bezpečného způsobu 
využívání technologií a snažíme se neustále zdokonalovat životní styl  
i pracovní výkony našich zákazníků.

Hledáme ambiciozní studenty a absolventy IT oborů s dobrým 
všeobecným přehledem, kteří mají chuť na sobě pracovat. Nabízíme 
práci na globálních projektech a spolupráci s kolegy po celém světě, 
proto je u nás komunikativní angličtina a týmový duch u každé pozice 
podmínkou.  

• skvělé finanční ohodnocení a zajímavé benefity 
• osobní mentor pro každého nového zaměstnance - absolventa,  
• rozvojové aktivity   • zázemí nadnárodní firmy
• a mnoho dalšího! 

• Bakalář/Magistr v oblasti obchodu nebo IT (Max. rok po ukončení studia)
• Zkušenosti/Prokazatelný zájem o obchod nebo IT
• Zájem o technologie
• Perfektní komunikace (ideálně rodilý mluvčí) v jednom z jazyků  – polština/
hebrejština/ruština/maďarština/nemčina/francouzština ; plynulá angličtina

2 až 3 kola pohovorů.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Hewlett Packard Enterprise
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

Chemie

Ekonomie

Elektro

Strojní

Vítejte v Hilti. Naše špičkové nářadí, technologie, software a služby 
pohánějí globální stavební průmysl, a uplatnily se i při některých 
nejambicióznějších stavebních projektech na světě. Abychom byli 
schopni nabízet svým zákazníkům tato inovativní řešení, hledáme 
oddané, výkonné lidi, kteří by se chtěli připojit k našemu týmu. 
Máme jedinečnou pracovní kulturu, již tvoří lidé z různých prostředí  
se společným odhodláním navazovat a upevňovat výjimečné vztahy 
se zákazníky. Je zde dynamické prostředí, ve kterém úspěch závisí na 
týmové práci a kde každého vybízíme k posunování hranic. Panuje tu 
zvláštní pozitivní energie, která zasáhne každého.

Zaměstnáváme kolem 23 000 lidí ve více než 120 zemích. Ze silné  
a prosperující pozice se budeme v příštích několika letech snažit posílit 
naše vedoucí postavení na trhu. K tomu potřebujeme nové kolegy  
z různých technických i ekonomických oborů s mimořádnými 
schopnostmi, touhou po dlouhodobé mezinárodní kariéře a elánem 
posunout Hilti kupředu. 

Absolventi nastartujte svou kariéru s Hilti management trainee 
programem.  Studenti získejte mezinárodní zkušenosti na některé  
z Hilti zahraničních stáží nebo se během studia zapojte do našeho týmu 
technické podpory brigádní formou.

Rádi budeme kontaktováni mladými odborníky ze stavebních a dalších 
technických oborů s energií, obchodním duchem a odvahou přicházet  
s novými nápady. Společnost Hilti je skvělým místem pro začátek 
kariéry, pro týmové hráče, připravené přijmout nové příležitosti a rozšířit  
si profesní obzory. 

Pozveme vás na osobní pohovor, budeme diskutovat vzájemná očekávání 
s ohledem nejen na danou pozici, ale i dlouhodobou kariéru. Věříme, že 
výběrové řízení je důležitým procesem hledání souladu pro obě strany, 
proto se setkáte s HR odborníky, budoucím team leaderem a zástupci 
senior managementu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 

S10

Hilti

careers.hilti.cz  
Tomáš Hlavatý  Tomas.Hlavaty@hilti.com
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

Informatika

Elektro

www.huawei.com  
Jana Kušková  jana.kuskova@huawei.com
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Huawei je předním světovým dodavatelem řešení v oblasti ICT. 
Výrobky a služby se používají ve více než 150 zemích a slouží více než 
1/3 světové populace.  V ČR působíme od roku 2004 a jsme klíčovým 
partnerem operátorů O2, Cetin, T-Mobile i Vodafone v oblastech 
mobilní infrastruktury,širokopásmových optických i přístupových 
sítí,inteligentních sítí nové generace. Dále rozvíjíme aktivity v oblasti 
datových a komunikačních technologiích pro soukromý a státní sektor 
prostřednictvím divize Enterprise. Divize CBG se specializuje na chytré 
mobilní telefony, tablety a širokopásmové datové modemy. Více informací 
na: www.huawei.com nebo www.huawei.eu.

Hledáme aktivní mladé lidi s chutí do práce, kteří budou posilou týmů:  
• Wireless/RAN engineer, Datacom engineer  
• ITsolution manager EBG, Product manager Carrier  Chcete pracovat  
v příjemném a mladém kolektivu, tak hledáme právě Vás :-).  
Popisy pozic najdete na stránkách http://huawei.jobs.cz/

• Stabilní zázemí mezinárodní společnosti 
• Benefity: stravenky, 25 dnů dovolené, 3 sick days, caffeteria, bonusy, mobil, 
notebook  
• Dobrá dostupnost MHD, Praha 4 metro Budějovická 
• Studentské stáže cca na 4 měsíce 
• Práce na plný úvazek   • Příjemný pracovní kolektiv

Aktivní lidé s chutí do práce a s chutí čelit výzvám, kteří se nezaleknou 
mezinárodního pracovního prostředí, rádi se učí novým věcem.  
Nutná aktivní znalost anglického jazyka.

Osobní pohovor v anglickém jazyce - maximálně 2 kola.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

Společnost Chart Ferox, a.s., je celosvětově uznávaným výrobcem  
a dodavatelem kryogenních zařízení a systémů na skladování, dopravu 
a distribuci zkapalněných technických plynů. Chart Ferox, a.s. Děčín 
je součástí koncernu Chart Industries, Inc., s celosvětovým pokrytím  
a pobočkami v USA, Číně, Austrálii, Velké Británii a Německu. Naše 
firma hledá motivované studenty i absolventy ČVUT Praha, zejména do 
oddělení: - Konstrukce - Kvality - Průmyslového inženýrství - Product 
managementu   

• Projektový inženýr – elektro a automatizace
• Design Engineer   • Projektový inženýr
• Inženýr kryogenních zařízení  • Inženýr pevnostních výpočtů
• Inženýr automatizace a elektro • Junior Product Manager
• Průmyslový inženýr - junior • QC inspektor
 

• Zajímavé a perspektivní zaměstnání v prosperující mezinárodní společnosti. 
• Stáže v ČR. Dlouhodobé praxe v průběhu studia. 
• Témata a vedení diplomových prací. 
• Široké možnosti vzdělávání a osobního rozvoje, kariérní růst. 
• Motivující finanční ohodnocení. 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, těšíme se na osobní setkání s Vámi  
u našeho  stánku, popřípadě nás neváhejte kontaktovat.  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

N10

Chart Ferox a.s.

www.chart-ferox.com   
Ing. D. Prášková  daniela.praskova@chartindustries.com
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WEBOVÉ STRÁNKY:

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní
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Elektro

Strojní

www.iba-worldwide.com 
Jan Daněk  jan.danek@iba-group.com
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Společnost IBA vyvíjí, vyrábí, dodává systémy pro ozařování nádorů 
protonovým svazkem, pro diagnostiku nádorů a pro dozimetrii – pro 
ověřování parametrů svazku. IBA je lídrem v oblasti protonové terapie. 
Tato terapie je dnes jednou z nejpřesnějších a nejefektivnějších metod 
cílené destrukce nádorových buněk.
V České republice jsme dodali kompletní technologické vybavení 
protonového centra v Praze na Bulovce, nyní zde zajišťujeme provoz 
technologie.
Společnost v současné době zaměstnává cca 1.500 kolegů po celém 
světě ve více než 40 pobočkách, jejichž počet neustále roste. Hlavní sídlo 
společnosti je v Belgii.

Absolventy VŠ technických směrů i zkušené odborníky se zaměřením na:
• software (C++, Java, skriptovací jazyky, Linux...)
• elektroniku  •  zdravotnickou techniku
• automatizační techniku • IT   
• částicovou fyziku  • mechaniku

Neustálý vývoj a růst Vaší osobnosti a rozvoj Vašich znalostí.
Podporujeme studium jazyků (angličtina, francouzština...).
Budete mít možnost pracovat v multikulturním prostředí a budete mít 
možnost se zapojit do zahraničních projektů (USA, Německo, Belgie, 
Nizozemí, Anglie, Čína, Indie atd.).

Ochota se učit a poznávat nové věci a rozvíjet stávající.
Dobrá znalost AJ podmínkou.

Výběrové řízení běží vždy v té zemi a v té pobočce, kterou si vyberete 
jako cílovou:
• Drážďany / Schwarzenbruck / Essen, Německo
• Praha, Česká republika • Louvian-la-Nueve, Belgie 
• Krakov, Polsko a ostatní země - Francie, Itálie, Nizozemí, Velká Británie, 
USA, Japonsko, Čína, Indie...

IBA

BRAIN 10%

OTHERS 5%

PEDIATRIC 15%

RETREATMENT 5%

HEAD & NECK 15%

LUNG 15%

GASTROINTESTINAL 20%

GENITOURINARY / PROSTATE 15%

TYPICAL CANCER INDICATIONS TREATED 
IN A PROTON THERAPY CENTER  The most advanced 

radiation treatment

  Potential for  
better quality of life

  Better dose distribution

  Lower risk of  
secondary cancer

of radiation therapy patients could
benefit from proton therapy*20%

* Based on expert reports and the experience of large academic centers.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.i.cz   
Michaela Bolcková  hr@i.cz

A20

ICZ to je Inspirace, Cesta, Zkušenost.    Patříme mezi významné společnosti 
nabízející integrovaná integrovaná softwarová, síťová a bezpečnostní 
řešení. Portfolio produktů, služeb a řešení neustále rozvíjíme, abychom 
mohli poskytnout co nejširší nabídku napříč celým oborem informačních 
a komunikačních technologií. Zákazníkům poskytujeme služby na bázi 
širokého spektra platforem a technologií, kde se specializujeme na 
oblast systémové integrace, služeb, vývoje aplikací, infrastruktury, 
komunikace a bezpečnosti.

Hledáme ty, kteří mají rádi výzvy, nebojí se riskovat a mají patřičný 
drive a chuť do práce. U nás najdete dobrý kolektiv, lidi na správném 
místě, náročné úkoly a možnost vlastního rozvoje. Budete realizovat 
projekty malého i velkého rozsahu, stanete se odborníkem v oblasti ICT 
technologií.

Nenabízíme žádný stereotyp či nudu, ale  
• možnost realizovat své myšlenky a nápady  
• různorodou a zajímavou práci na velkých i malých projektech  
• odborné vzdělávání a další rozvoj  
• 5 dnů osobního volna navíc, možnost pracovat formou home office  
• benefity formou systému cafeterie  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ICZ a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Design

Strojní

www.idiada.cz | www.idiada.com
Gabriela Kalhousová  gabriela.kalhousova@idiada.cz

N18

Společnost IDIADA CZ patří mezi nejvýznamnější dodavatele vývojových 
řešení v automobilovém průmyslu v České republice. Poskytujeme 
komplexní řešení pro automobilový průmysl, od vývoje a designu přes 
FEM výpočty až po testování a homologace. Sídlo mateřské společnosti 
je ve Španělsku, kde je vybudován moderní polygon a laboratoře pro 
testování jednotlivých komponent i celých vozů.  
Vývojová centra jsou v České republice, Německu, Španělsku, Brazílii, 
Indii a Číně. Celosvětově ve společnosti Applus+ IDIADA pracuje vice 
než 1800 lidí. IDIADA CZ a. s. zaměstnává bezmála 200 lidí a má pobočky  
v Hradci Králové, Liberci, Mladé Boleslavi a Brně.

• KONSTRUKTÉR  
• VÝPOČTÁŘ  
• POVRCHOVÝ MODELÁŘ (3D MODELÁŘ)

• atraktivní práci v týmu plném přátelských kolegů
• možnost podílet se na vývoji v automobilovém průmyslu
• zaškolení od zkušených kolegů
• smlouvu na dobu neurčitou • pružnou pracovní dobu,
• vynikající platové ohodnocení  • neformální firemní kulturu
• množství zaměstnaneckých benefitů  

Hledáme šikovné absolventy technických oborů, kteří mají dobré nápady, 
jsou přirozeně kreativní a ve své práci samostatní, pečliví a důslední.  
Dalším předpokladem je zájem o automobilový průmysl. Alespoň 
komunikativní znalost anglického či německého jazyka je výhodou.

Výběrové řízení je jednokolové. V jeho průběhu si uchazeč nejprve 
napíše sadu testů, která nám ukáže jeho předpoklady pro práci u nás. 
Následuje setkání s vedoucím daného oddělení, kde se uchazeč dozví 
vše, co potřebuje vědět o práci u nás v IDIADA CZ, a o podmínkách, které 
nabízíme.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

IDIADA CZ
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WEBOVÉ STRÁNKY:

STÁNEK

Informatika

Elektro

U in-techu se zabýváme vývojem a testováním automobilové elektroniky 
a také softwaru pro industry 4.0 a kolejová vozidla. Našimi zákazníky jsou 
nejrůznější zahraniční i čeští automobiloví výrobci a dodavatelé. Jsme  
v přímém kontaktu s nejnovějšími technologiemi a pracujeme na autech 
budoucnosti – a to nás baví!    
Korporátní prostředí u nás nehledej - potrpíme si na plochou organizační 
strukturu, osobní přístup a přátelskou firemní kulturu. V ČR jsme teprve 
krátce a je nás tady zatím jen pár. Pokud tedy chceš nastartovat svoji 
kariéru v inovativní firmě a podílet se na jejím rozvoji téměř od začátku, 
je ten správný čas!

Hledáme motivované absolventy z oblasti IT a elektrotechniky, 
atomobilové techniky a podobných oborů. 

V současné době hledáme SOFTWAROVÉ A TESTOVACÍ INŽENÝRY do našich 
poboček v Praze a Mladé Boleslavi. Více o těchto i dalších pozicích se 
dozvíš na našich stránkách jobs.in-tech-automotive.cz.

Nejraději se chlubíme naší firemní kulturou, sehraným týmem  
a moderní kanceláří. Také nabízíme 25 dní dovolené, flexibilní pracovní 
dobu, smlouvu na dobu neurčitou od prvního okamžiku, jazykové kurzy, 
stravenky, dobroty na pracovišti, pravidelné teambuildingy a další 
benefity.    

Absolventy u nás nehodíme do studené vody. V našem zaškolovacím 
programu získáš teoretický i praktický přehled o všem potřebném.    
Určitě se Ti však budou hodit (elektro)technické znalosti a zkušenosti  
z předchozího studia, komunikativní znalost angličtiny a hlavně motivace 
a chuť se všechno naučit.

Plný úvazek

Částečný úvazek

in-tech Automotive Engineering

www.in-tech.com 
K. Beranová  katerina.beranova@in-tech-automotive.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.inventi.cz
Lucie Kotorová  lucie.kotorova@inventi.cz

A28

Přes 5 let působíme na IT trhu v oblasti vývoje softwaru a mobilních 
aplikací. Našli jsme se v testování, analýze a programování. Baví nás 
startupy, a tak je podporujeme a rozjíždíme.  Věříme, že úspěšný tým 
tvoří nejen společný cíl, ale hlavně vzájemná důvěra a díky tomu má  
u nás každý možnost vyjádřit svůj názor.  Zakládáme si na lidech a jejich 
spokojenosti, proto se neustále rozvíjíme v profesním i osobním životě. 
Aktivně podporujeme podnikatelské myšlení a rádi se bavíme, ať už  
v práci či při různých firemních akcích. Prostě nejsme jen obyčejní 
„Ajťáci“.

Hledáme všechny, kteří se chtějí prací bavit stejně jako my, každého kdo 
má rád nové technologie, chce za sebou vidět výsledky a rozvíjet se.

Hledáme kolegy do Prahy, Plzně a Hradce Králové na tyto pozice:  
Java/.NET/iOS/Android vývojář, Tester/Test analytik, IT Analytik  

• Vzdělávací školení, worskhopy, možnost osobního i kariérního rozvoje  
• Práci na zajímavých projektech a s novými technologiemi  
• Možnost práce z domova (pokud to projekt dovolí)  
• Pohodový kolektiv, kde si nikdo na nic nehraje  
• Firemní akce a teambuildingy    

Jsi zdravě komunikativní, pracuješ samostatně, jsi schopen si zjistit 
potřebné informace, nechybí ti proaktivita a chceš na sobě pracovat?  
Rád se učíš nové technologie a poznáváš do hloubky zažité?  Jsi rád, když 
za sebou vidíš výsledky?

1. Navštiv naše stránky https://www.inventi.cz/kariera  
2. Počkej až se Ti ozveme  
3. Oslň nás, my zkusíme udělat to stejné  
4. Staň se jedním z nás

Plný úvazek

Částečný úvazek

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

INVENTI

PROČ MY?

Na nic si nehrajeme
a jsme skvělý tým!
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Na nic si nehrajeme
a jsme skvělý tým!
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WEBOVÉ STRÁNKY:
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Informatika

Elektro

www.ITtalents.cz  
Hynek Rychtář  hynek@ittalents.cz

A11

Studuješ informatiku nebo se chceš realizovat v oboru IT?  Zajímá tě, 
kolik berou ostatní a jaké pozice frčí?  Chceš se zorientovat v množství 
společností, které se dnes přetahují o “ajťáky” a vybrat si tu správnou?  
Chceš zajímavou práci, kde se budeš rozvíjet, ale nebaví tě pročítat 
inzeráty a posílat životopisy do firem?

Absolventy nebo studenty na pozice:  
SW Engineer - Java, C/C++, .NET , SW Engineer - Javascript, Android, 
iOS aj, BI Developer / Analyst, Tester, Junior Network Engineer, Linux 
Administrator, Junior IT Security Analyst

• Získej přehled o možnostech, které jsou k dispozici. Stav se u nás  
na stánku popovídat si více o tvých preferencích a představách.   
• Nebo mrkni na naše stránky a přihlas se k pravidelnému odběru 
informací o platech a nejžádanějších pozicích v IT.

Jsi absolvent(ka) nebo student(ka) ČVUT  
Máš zájem o jednu z oblastí:  
• SW engineering  • Testování
• Analýza   • Administrace
• Security apod.

Telefonický nebo osobní rozhovor o tvých preferencích a představách  
a představení kariérních možností, ze kterých si následně můžeš vybrat 
ty nejlepší.  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

IT Talents
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Iveco Czech Republic, a.s, společnost navazující na tradiční výrobu 
státního podniku Karosa, je největší výrobce autobusů a užitkových 
vozidel v ČR a patří do nadnárodní skupiny CNH Industrial N.V. Iveco  
v současné době zaměstnává přes 3 200 zaměstnanců a exportuje své 
výrobky do 30 zemí světa. Sídlo společnosti je ve Vysokém Mýtě, kde se 
také nachází její výrobní závod, který je největším výrobním závodem 
v rámci Iveco Bus. Obchodní zastoupení pro střední a východní Evropu 
působí v Praze.  Společnost v roce 2016 zaznamenala nejvyšší produkci 
ve své historii, a to až 18 vyrobených autobusů denně.

Hledáme kandidáty se zájmem o daný obor, kteří jsou týmovými hráči, 
proaktivní přístup jim není cizí a dokáží úkoly dotáhnout do úspěšného 
konce. Nejčastěji hledáme uchazeče z těchto oborů: 
• konstrukce  • technologie
• štíhlá výroba  • logistika
• nákup   • prodej
• finance.      

• Práci ve společnosti s více jak stoletou tradicí
• Aktivní využití anglického jazyka. 
• Možnost dalšího profesního i osobního rozvoje a kariérního růstu.
• Nadstandardní finanční ohodnocení. 
• Zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, 
atd.) 

• Technické nebo ekonomické vzdělání  
• Znalost anglického jazyk na komunikativní úrovni  
• Komunikativnost a ochotu učit se novým věcem 
• Týmového ducha  
• Tah na branku      

Své CV zašlete na uvedený kontakt. Pokud se Vám líbíme, přijeďte se za 
námi podívat do „města autobusů“.    

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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Iveco Czech Republic, a.s

www.iveco.com   
Gabriela Švadlenová  Gabriela.svadlenova@cnhind.com



CONTACT PERSON:

FIELDS:

STAND
COMPANY PROFILE:

WE LOOK FOR:

WE OFFER:

REQUIREMENTS:

PROCESS OF INTERVIEW:

OPPORTUNITIES:

Other

Humanities

Design

Civil

Chemistry

Economy

Architecture

Electrical

Mechanical

132

WEBSITE:

Full time

Part time

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

IT

wwwjetbrains.com
Dana Pelíšková  dana.peliskova@jetbrains.com

A23

JetBrains is a fast growing, international software development company, 
a leader on the market with professional software tools. At JetBrains, 
code is our passion. For over 15 years we have strived to make the 
strongest, most effective developer tools on earth. By automating 
routine checks and corrections, our tools speed up production, freeing 
developers to grow, discover and create.  

• Campus Ambassador  
• Interns to MPS team    

Comfortable working environment, including fitness, leisure zones 
and private parking, Flexible working schedule, Five weeks of paid 
vacation per year, Language courses, Additional benefits including lunch 
vouchers, free refreshments in the office and free massages, Events 
and teambuildings abroad  

• Language skills: English B2-C1
• Flexibility
• Creativity
• Self-reliance

• CV 
• Personal interview
• Test of analytical skills/Diagnostic test

JetBrains
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své dlouhodobé tradice 
a zkušenosti v oboru přesného strojírenství. Firma působí dlouhodobě 
na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů 
a další mobilní techniky.  Naše firma má jasnou strategii rozvoje se 
zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů 
z oboru hydrauliky vozidel, palivových hydraulických systémů letadel 
a leteckých pohonných jednotek a dalšího technického vybavení 
dopravních a manipulačních prostředků.  

Absolventy technických VŠ pro obsazení těchto pozic:  
• Systém Engineer pro divizi Letecká  
• Technolog pro divizi Hydraulika  
• Projektový manažer  
• Konstruktér projektant  

• Tvůrčí práci na projektech společného vývoje v hi-tech oborech 
(aplikovaný výzkum a vývoj)  
• Vzdělávání v programech pro CAD systémy a další programy  
(např. ANSYS, CFX ...)  
• Zajímavý sociální program a stabilní zázemí velké firmy  
• Studentům nabízíme možnost získat lukrativní firemní stipendium 

• vysokoškolské vzdělání technického směru se zaměřením na hydrauliky, 
leteckou techniku, motory  
• znalost práce s 3-D CAD systémem, aktivní znalost AJ slovem i písmem  
• schopnost jednat a spolupracovat se zákazníkem  
• zájem o další vzdělávání, zodpovědnost, iniciativa  

osobní pohovor ve firmě

204

Jihostroj a.s.

www.jihostroj.cz   
Mgr. Ilona Walnerová  walnerova.ilona@jihostroj.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Elektro

Strojní

www.jhv.cz 
Aneta Rambousková  aneta.rambouskova@jhv.cz

206

Jsme netradiční firma zabývající se zakázkovou konstrukcí, vývojem 
a výrobou montážních linek a speciálních jednoúčelových strojů  
a zařízení. Patříme mezi nejsilnější firmy v tomto oboru na českém trhu.  
Hlavní činnosti naší firmy:  Vyvíjíme a dodáváme automatické výrobní linky  
a jednoúčelové stroje navržené podle potřeb zákazníka. Se zákazníky úzce 
spolupracujeme od první přípravné fáze návrhu vhodných technologií, 
podílíme se na zkouškách a doporučujeme vhodná řešení, provádíme 
pevnostní analýzy a výpočty. Kromě výrobních linek a jednoúčelových 
strojů nabízíme také montážní testovací a svařovací stroje a zařízení.  

Jste konstruktivní, samostatný, máte technické myšlení a  zájem  
o železo?  Nebaví Vás stereotyp a nuda v práci a chcete se plně  realizovat? 
Pokud ano, hledáme právě Vás na pozice:  
• Konstruktér pro vývoj strojů a zařízení  
• Programátor SW     
• Programátor PLC 
• Obsluha CNC strojů

Můžeme Vám nabídnout takové podmínky, které jinde  jen tak nenajdete. 
• Příjemné pracovní  prostředí • Nadstandardní finanční ohodnocení 
• Společenské aktivity  • Cestování
• Zázemí stabilní firmy  • Osobní přístup
• Program firemního vzdělávání • Brigády pro studenty 
• Zadání diplomových prací  • Mladý kolektiv

Dobré organizační a komunikační schopnosti, kreativita, schopnost 
přinášet nové nápady. Odpovědnost, spolehlivost, samostatnost při 
řešení pracovních úkolů, alespoň základní znalost anglického nebo 
německého jazyka (komunikativní znalost výhodou), řidičský průkaz 
skupiny B, vhodné i pro absolventy.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

JHV-ENGINEERING s.r.o.

PŘIDEJ SE 
DO NAŠEHO TÝMU!

Hledáme 
Vývojáře

Konstruktéry
Programátory
Obsluhu CNC

strojů

www.jhv.cz

JHV-eNGINeeRING s.r.o.
Nádražní 641 
533 51 Pardubice

Tel: +420 778 441 443
E-mail: aneta.rambouskova@jhv.cz

JHV-eNGINeeRING s.r.o.
Thámova 137/16
186 00 Praha 8

Tel: + 420 257 327 027
E-mail: jana.svobodova@jhv.cz
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www.arpro.com | www.jsp.com
Petra Pellerová  petra.pellerova@jsp.com

JSP je mezinárodní společnost s prodejními kancelářemi, výrobními 
závody a také výzkumnými a vývojovými pracovišti v EMEA, Asii a Americe.
Produkt ARPRO se vyrábí v České republice v Chebu a ve Francii  
v Estrées-Saint-Denis. ARPRO se používá pro výrobu prvků pasivní 
bezpečnosti v automobilovém průmyslu, víceúčelových přepravních 
obalů, systémů HVAC a nebo sportovního vybavení.
ARPRO je materiál vhodný pro řízení energie nárazu, který se vyznačuje 
kombinací vlastností, jako jsou schopnost absorbce energie, strukturální 
pevnost při velmi nízké hmotnosti, chemická odolnost, dobré tepelně  
a zvukově izolační vlastnosti a recyklovatelnost.

• Procesní inženýry
• Projektové inženýry
• IT Administrátory

• Zajímavé finanční ohodnocení ve stabilní mezinárodní společnosti
• 6 týdnů dovolené
• Širokou škálu nadstandardních benefitů
• Příjemné pracovní prostředí a kolektiv

Dle pozice (chemicko-technické vzdělání,IT).

Telefonní pohovor, 2 kola face to face, testy :)

Plný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

JSP
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Společnost KAMAX je celosvětově vedoucím výrobcem vysokopevnostních 
spojovacích prvků pro automobilový průmysl působící v Evropě, Americe 
a Asii. KAMAX je důležitým dodavatelem všech významných výrobců  
a dodavatelů osobního a nákladního automobilového průmyslu.  
K hlavním cílům společnosti patří nejvyšší kvalita, špičkové inovace, 
efektivnost nákladů a spokojenost zákazníků a zaměstnanců. Od svého 
založení v roce 1935 se rozrostl v mezinárodní společnost čítající celkem 
3.500 zaměstnanců. V Turnově působí KAMAX přes 20 let a ve svých  
2 turnovských závodech zaměstnává přes 500 zaměstnanců.

Absolventy vysokých škol, kteří mají zájem o International Management 
Trainee Program.  Jedná se o 18ti měsíčním programu, během něhož 
účastník pracuje ve čtyřech pobočkách skupiny KAMAX (Německo, USA, 
Španělsko, ČR...) a je zahrnut do mezinárodních projektů skupiny.

• unikátní mezinárodní trainee program pro absolventy VŠ, kteří si kladou 
vysoké cíle a jsou otevřeni nových zkušenostem  
• stabilní zaměstnání v automotive 
• zajímavé příležitosti pro další rozvoj své mezinárodní kariéry po ukončení 
programu. 
• široké spektrum benefitů  

• šestiměsíční pracovní zkušenosti v příslušném oboru (mechanical/ industial 
engineering, finance/controlling, purchasing, sales, logistics, IT, Human resources) 
• šestiměsíční zahraniční pobyt   
• dobré studijní výsledky  
• plynulá komunikace v angličtině

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis o motivační dopis na 
e-mail: personalistika@kamax.com.  Pokud budete zařazeni do dalších kol, 
tak Vás čeká: Videodatazníkový pohovor, Osobní pohovor, Assessment 
centrum v Německu

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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KAMAX

www.kamax.com
Barbora Kabátková  personalistika@kamax.com
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.kctdata.com
Monika Poláková  monika.polakova@kctdata.cz

A05

V oblasti SAP poskytujeme plné spektrum služeb. 
Jsme zkušení praktici – většina našich lidí má >10 let zkušeností se SAP. 
Naši architekti, konzultanti i vývojáři mají rozsáhlé zkušenosti z velkých 
mezinárodních projektů, stejně jako s prací na menších úpravách systému 
SAP v režimu Time & Material. Dlouhodobě a koncepčně pracujeme 
na akvizici a výchově nových talentů. Mnoho dnes velmi zkušených  
a respektovaných odborníků, kteří u nás “vyrostli”, se k nám přidalo již  
v závěrečných ročnících svého studia na vysoké škole.

Vývojáře všech zaměření dle preference kandidáta:
• mobilních aplikaci na platformě Android/iOS/Windows
• HTML5/Javascript 
• ABAP (vývoj v SAP back-end)  
Pozice jsou otevřeny i pro juniory a kandidáty bez znalosti SAP.

• práci ve významné české společnosti dodávající své produkty a služby po 
celém světě 
• plný i částečný pracovní úvazek flexibilní dle Vašich potřeb (vhodné při 
studiu)   
• slušnou mzdu a množství zaměstnaneckých výhod, včetně možnosti 
bezplatného ubytování v Praze • výborný kolektiv

Požadujeme: alespoň základní zkušenost s vývojem aplikací, zkušenost 
s SQL databází, analytické a koncepční myšlení, schopnost učit se 
nové věci, schopnost samostatné práce i práce v týmu, aktivní znalost 
angličtiny (němčina výhodou) na úrovni běžné denní komunikace

Pohovor s uchazečem, rozhodnutí do 2 dnů. Možnost okamžitého 
nástupu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

KCT Data, s.r.o.
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Každá budova ožívá lidmi, kteří v ní bydlí nebo pracují. My v KONE se 
snažíme, aby všechny naše projekty poskytovaly ta nejlepší řešení 
pohybu lidí v budovách, a pomáháme novým i starým stavbám vdechnout 
život. Už více než sto let jsme světoví lídři v oblasti výtahů, eskalátorů 
a automatických dveří. Naše dílo nekončí jenom otevřením budovy  
s nainstalovanými systémy, ale díky skvělému servisnímu týmu se 
staráme o jejich dlouhodobé a bezproblémové fungování. 
Mezi naše stavby, kterým jsme poskytli naše výtahové “cévy”, patří například 
AZ Tower - nejvyšší budova ČR, nacházející se v centru Brna. Pokud chcete být  
u toho, neváhejte nás kontaktovat

Hledáme motivované studenty i absolventy na juniorní pozice či stáže 
do obchodního a technického oddělení. Obchodní zástupci a techniční 
konzultanti jednají o zajímavých projektech a dodávkách našich 
špičkových technologií se zákazníky z řad architektů, projektantů, 
stavebních firem a developerů.

• Zajímavou práci v úspěšné mezinárodní společnosti s možností kariérního 
růstu  
• Příležitost učit se od zkušených kolegů a stát se jedním z našich 
profesionálů 
• Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv 
• Motivující ohodnocení a řadu zaměstnaneckých benefitů 

Student nebo absolvent VŠ ekonomického nebo technického směru 
(výhodou je elektro, strojní, nebo stavební obor), aktivní znalost AJ, 
Dobré komunikační dovednosti a příjemné vystupování, Chuť do práce 
a zájem o rozvoj v oblasti obchodu nebo technického poradenství 
zákazníkům.

Základem našeho úspěchu jsou zaměstnanci a proto jejich výběru 
věnujeme maximální pozornost, abychom udržovali příjemný kolektiv 
a inspirující pracovní prostředí. Výběrové řízení spočívá v uvolněném 
pohovoru s nadřízeným, u určitých pozic je jeho součástí i assessment 
centrum s personalistou.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

S11

KONE

www.kone.cz
Silvie Ondrušková  silvie.ondruskova@kone.com
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www.konplan.cz   
Lenka Vávrová  kariera@konplan.cz
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Jsme mezinárodní poskytovatel inženýringových služeb v oblasti strojní 
a elektro konstrukce, IT projektového managementu, PLC programování  
a v neposlední řadě i v oblasti SW vývoje se sídlem v Plzni. 
Patříme k nadnárodnímu koncernu Krones, který se zabývá vývojem 
a výrobou strojů a zařízení pro nápojový průmysl. Spolupracujeme 
s německými kolegy na projektech pro významné zákazníky jako je 
Coca-cola, Nestlé, Heineken, v ČR např. Pilsner Urquell, Bohemia Sekt, 
Mattoni a další. Od roku 2011 sídlí Konplan v moderních prostorách 
Avalon Business Center v centru města. V současné době máme  
136 zaměstnanců a i nadále chceme růst.

Do našeho rozrůstajícího týmu hledáme nové kolegyně a kolegy 
na pozice:  SW vývojář C# nebo Java s AJ, Scrum Master s AJ, PLC 
programátor s AJ nebo NJ, Servisní technik s AJ, Strojní konstruktér  
s NJ, Elektro projektant s NJ 

Práci na zajímavých projektech, Jazykové kurzy na pracovišti, Pružnou 
pracovní dobu, 5 dnů dovolené navíc, Roční bonus a čtvrtletní odměny, 
Stravenky a příspěvek na penzijní připojištění, Odměny při pracovním 
výročí a za doporučení nového zaměstnance, Kávu a čaj na pracovišti 
zdarma.

Hledáme kolegyně a kolegy, kteří: umí převzít zodpovědnost, umí 
pracovat samostatně, umí komunikovat v cizím jazyce, jsou připraveni 
na občasné pracovní cesty do Německa, rádi se učí novým věcem, chtějí 
svou práci posouvat dále.

Od kandidátů očekáváme strukturovaný životopis.  Výběr probíhá formou 
personálního pohovoru, na některé pozice požadujeme test znalostí. 
Při pohovorou testujeme znalosti cizích jazyků. Kandidáti na náročnější 
pozice absolvují druhé kolo - druhý pohovor v mateřské firmě Krones  
v Neutraublingu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Konplan
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www.kostal.cz
Pavla Kratochvílová  p.kratochvilova@kostal.com
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Firma KOSTAL CR sídlí v Černíně u Zdic, blízko sjezdu z dálnice, 20 minut 
od Prahy a 35min od Plzně. V r. 2014 otevřela konstrukční centrum  
v Praze na Zličíně a ve své pobočce v Cerhovicích konstruuje nové linky 
pro výrobu podvolantových modulů. 
Pobočka KOSTAL CR je prosperující a expandující výrobní společnost, 
která se neustále rozrůstá. Vlastní špičkové technologie a moderní 
výrobní zařízení. Prodává do více než 52 závodů v automobilovém 
průmyslu po celém světě a vyrábí více než 7,5 milionů modulů ročně.  
Nyní zaměstnává kolem 1100 zaměstnanců.

KOSTAL CR se díky novým projektům rozšiřuje, a proto hledá nové kolegy 
na technické pozice především technology, konstruktéry, programátory, 
kvalitáře, logistiky, nástrojaře, seřizovače.

• Práci na špičkovém pracovišti vybaveném nejmodernějšími 
technologiemi  
• Kooperaci na mezinárodních projektech 
• Získávání a prohlubování technických dovedností  
• Uznání a zajištění kariérního růstu  
• Vzdělávání a rozvoj nejen v technickém oboru

• Technické vzdělání  
• znalost AJ nebo NJ
• znalost PC

Prvním krokem, jak se stát zaměstnancem společnosti KOSTAL CR, je 
zaslání životopisu.  Vybraní kandidáti na danou pozici jsou pozváni do 
výběrového řízení.  
Po absolvování výběrového řízení uchazeče informujeme v co nejbližším 
termínu o jeho výsledku.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

KOSTAL CR spol. s r.o.



GOOD MORNING VIETNAM 
JAN ZAJÍČEK

Momentálně sedím na letišti v Bangkoku, kde 
čekám na let do Hanoje. I přes to, že jsou letadla 
QATAR Airways naprosto luxusní, nevyspal jsem se. 
Letiště jsem již proběhl, jet-lag zatím nepociťuji  
a nevím co během těch sedmi hodin dělat. 

Proč vlastně Vietnam a kdo vůbec jsem? 

Mé jméno je Honza a jako správný pohádkový Honza 
se vydávám objevovat svět. Jen v tom příběhu nepočí-
tejte s žádným zachraňováním princezen. Akorát jsem 
úspěšně dokončil třetí ročník na ČVUT v Praze, obor 
Architektura a stavitelství... a jsem takový snílek, proto 
všechno tohle. 

Do Vietnamu nejedu jen tak na čumendo. Letím obje-
vovat svět, poznávat nové lidi a hlavně makat! Podařilo 
se mi totiž získat stáž od IAESTE Czech Republic a to  
v celkem prestižní architektonické kanceláři. Stáž  
v podstatě přesně sedí na to, co studuji... tak snad se 
tam nějak uplatním :). A prostě... Vietnam!

Chtěl jsem jet někam daleko. Do zemí Evropy můžu jet 
každý den, ale přes půl světa? No neber to. Vietnam 
jsem nezvolil jen tak náhodou. Můj kamarád Kuba ho 
v loňském roce navštívil a pořád básnil o tom, jak je  
z těch asijských zemí Vietnam nejkrásnější + jsem mi-
lovníkem motoristického pořadu TOP GEAR a od speciál-
ního dílu, kdy projeli Vietnam na motorkách, netoužím 
po ničem jiném. Takže jedna z prvních věcí, co udělám 
ve Vietnamu - koupím motorku :D

Na kolik to tak vyjde?

No, vejlet do Vietnamu není zrovna levná záležitost. 
Letenky vyšly na 16.000 CZK z Mnichova, vízum za  
2.600 CZK a to je to jen single entry :D očkování taky 
tak na 2.000 CZK, pojištění, nějaká ta výbava s sebou.

Podařilo se Honzovi splnit sen, projet Vietnam na mo-
torce a jak vypadala jeho práce? Mrkněte na jeho blog 
zajdavevietnamu.blogspot.cz
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www.vyrostlijsme.cz
Tomáš Probst  tprobst@kpmg.cz

A22

U nás dostaneš tu nejlepší školu byznysu, ať už se rozhodneš věnovat 
auditu, daním, poradenství, ale i advokacii. Hned od začátku tě zapojíme 
do zajímavých projektů pro české i zahraniční klienty, staneš se 
plnohodnotnou součástí týmu a umožníme ti na sobě začít pořádně 
pracovat.    
KPMG je celosvětovou sítí poradenských společností. V České republice 
jsme v roce 2015 oslavili 25. výročí našeho působení na trhu a naše 
kanceláře najdete nejen v Praze, ale i v Brně, Ostravě a Č. Budějovicích. 
V nich dohromady pracuje přes 900 zaměstnanců. Našim klientům 
poskytujeme služby v oblasti auditu, daňového poradenství a také služby 
právní a poradenské.    

Hledáme studenty VŠ - především ve 3., 4. a 5. ročníku a čerstvé 
absolventy. Uplatnění u nás najdou zejména studenti a absolventi  
s ekonomicky či technicky zaměřeným vzděláním. Důležitá je pro nás ale 
především tvá motivace!

Intenzivní školu byznysu, která ti otevře dveře k úspěšné kariéře, Rychlý 
kariérní růst, Uvolněnou firemní atmosféru, Zajímavou práci pro české  
i mezinárodní klienty, Možnost vycestovat na stáž či projekt do zahraničí, 
Nadstandardní finanční ohodnocení a spoustu dalších benefitů.

Co hledáme v životopisech? Jsi absolvent/ka či student/ka VŠ 
(ekonomické obory výhodou), aktivní, velmi dobrou znalost anglického 
jazyka, zájem o obor a motivaci, analytické, logické a tvůrčí myšlení, 
komunikační dovednosti a schopnost práce v mezinárodním týmu.

Tři kola do cílové roviny:  
1. Testy  2. Assessment Centrum  3. Pohovor    
Průběh výběrového řízení a tipy, jak jím úspěšně proplout, najdeš na 
www.vyrostlijsme.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

KPMG Česká republika

Pomůžeme ti vyrůst v oborech:
• Management Consulting – IT Advisory,  
 Data&Analytics, Business Intelligence
• Risk Consulting – Information Risk Management
• Pojistná matematika
• Audit
• Daňové poradenství
• Deal Advisory

„Byl jsem u toho, když se v Česku  
zaváděl web. Mezinárodní know-how  
jsem ale získal až v KPMG.“

Jan Krob
Director IT Advisory
v KPMG pracuje 8 let

Dej nám o sobě vědět.
www.vyrostlijsme.cz 

Vyrostli jsme  
v KPMG



Pomůžeme ti vyrůst v oborech:
• Management Consulting – IT Advisory,  
 Data&Analytics, Business Intelligence
• Risk Consulting – Information Risk Management
• Pojistná matematika
• Audit
• Daňové poradenství
• Deal Advisory

„Byl jsem u toho, když se v Česku  
zaváděl web. Mezinárodní know-how  
jsem ale získal až v KPMG.“

Jan Krob
Director IT Advisory
v KPMG pracuje 8 let

Dej nám o sobě vědět.
www.vyrostlijsme.cz 

Vyrostli jsme  
v KPMG
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www.lasvit.com
Jana Kuncová  jana.kuncova@lasvit.com

A33

Nadnárodní sklářská a designérská společnost LASVIT, založená v roce 
2007 Leonem Jakimičem, je výrobcem unikátních světelných instalací 
na míru, uměleckých děl ze skla a skleněných architektonických prvků. 
Navazuje na tradiční české sklářské umění, které spojuje s moderními 
technologiemi a unikátním designem českých i světově uznávaných 
tvůrců. Se sídlem v Novém Boru a s prodejními pobočkami po celém světě 
se chceme prezentovat jako výjimečný český zaměstnavatel. Tradici 
českého skla sdružujeme s jedinečným designem, kvalitou zpracování  
a inovativními technologiemi.

Ambiciózní, flexibilní a technicky vzdělané absolventy VŠ, ochotné učit se 
nové věci, v těchto oborech: 
• Projektový management  • Konstrukce
• Grafický design   • Obchod
• Architektura a design • IT
• Elektro  

Práci v inspirujícím prostředí skla, osvětlení, architektury a designu, 
seberealizaci a profesní růst, přímý vliv na výsledky společnosti, mladý 
tým a přátelskou pracovní atmosféru na našich pracovištích v Novém 
Boru, Praze nebo v zahraničních obchodních kancelářích.

Hledáme kandidáty s minimálně středoškolským vzděláním ekonomického 
nebo technického směru, flexibilní a odolné proti stresu.
Hledáme absolventy, kteří jsou nápadití, nebojí se vyvíjet nové věci a rádi 
pracují samostatně. Požadujeme znalost anglického jazyka, alespoň na 
středně pokročilé úrovni.

Absolventi jsou u nás vítaní na všech odděleních. Výběrové řízení je 
standardně 2-3 kolové. U některých pozic se může objevit vzorové zadání, 
které musí uchazeč vypracovat.

Praxe / Stáž

LASVIT s.r.o.



KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní

Humanitní

Design

Stavebnictví

Chemie

Ekonomie

Informatika

Architektura

147

WEBOVÉ STRÁNKY:

Elektro

Strojní

LATECOERE Czech Republic je pokračovatelem společnosti LETOV, první 
letecké továrny v Česku. Ta byla založena v roce 1918 jako podnik na 
opravu letounů. V roce 2012 Letov leteckou výrobu odkoupila francouzská 
společnost LATECOERE Groupe. Jako součást větší integrace do mateřské 
společnosti se v roce 2013 Letov přejmenoval na LATECOERE Czech 
Republic. LATECOERE v současné době vyrábí a dodává své produkty 
významným světovým výrobcům letadel, jako jsou Airbus, Embraer, 
Boeing či Dassault.  

• Specialista/ka logistiky  
• Specialista/ka nákupu 
• Technolog   
• Konstruktér 
• Kontrola kvality   
• Programátor CNC 
• Finanční analytik/Controller

• motivující finanční ohodnocení
• moderní pracovní prostředí a práci s nejmodernějšími technologiemi
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 4% z hrubé mzdy
• příspěvek na stravování • školku
• jazykovou výuku  • systém zaměstnaneckých benefitů
• flexibilní pracovní dobu • 5 týdnů dovolené

• znalost MS Office - další znalost programů výhodou 
• středně pokročilá znalost anglického jazyka 
• velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
• proaktivní přístup a odolnost proti stresu 
• samostatnost a pečlivost

Zpravidla 2 kolové výběrové řízení formou osobního pohovoru nebo 
assessment centra. Na některých pozicích kandidáti postupují specifické 
testy znalostí (Excel, anglický jazyk, aj.).

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

301

LATECOERE Czech Republic s.r.o.

PANTONE 288C 
C100 M67 Y0 K23

PANTONE 1795C 
C0 M94 Y100 K0www.latecoere.cz 

Markéta Vaňková  marketa.vankova@latecoere.cz
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www.lovochemie.cz   
Ing. Anna Adamcová  anna.adamcova@lovochemie.cz

315

Společnost Lovochemie, a.s. je největším výrobcem hnojiv v ČR  
a prosperující firmou chemického segmentu v konu AGROFERT.  
V současné době Lovochemie zaměstnává 696 lidí a značně investuje 
do řady projektů, které navyšují kapacitu výroby, jsou inovativní, šetrné 
energeticky a ekologicky, přičemž zohledňují nejnovější trendy v oblasti 
bezpečnosti. Produkce společnosti Lovochemie, a.s. je určena pro 
tuzemský i zahraniční trh (evropský i světový). Lovochemie, a.s. nabízí 
profesní rozvoj a další vzdělávání, zaměstnání ve stabilní a prosperující 
společnosti.

• Úspěšné studenty a absolventy technických škol se zaměřením na chemii, 
výrobní technologie, strojní, elektro a stavební inženýrství. 
• Nadšence pro obor s loajalitou a aktivním přístupem, kteří chtějí během 
studia získat profesní zkušenosti. 
• Nové zaměstnance, kteří se nebojí obléknout montérky.

Studentům VŠ: 
stáže, brigády, spolupráce na ročníkových, bakalářských či diplomových 
pracích, spolupráce na investičních projektech, exkurze, stipendijní program
Absolventům VŚ:
absolventský program, práci s nejnovějšími technologiemi, spolupráci na 
významných investičních projektech

• dobrý prospěch 
• loajalita 
• zájem o obor 
• ochota dále se vzdělávat 
• aktivita
• flexibilita  

• selekce životopisů
• pohovor
• psychodiagnostické testy

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Lovochemie, a.s.
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Společnost MBtech Bohemia s.r.o. je předním poskytovatelem vývojových 
a konzultačních služeb, zejména pro oblast automobilového průmyslu,  
v posledních letech se však stále vice orientuje také na oblast železniční 
dopravy a letectví. V České republice zahájila svou činnost v roce 1996 
a v současné době na pobočkách v Praze, Plzni a v Mladé Boleslavi 
zaměstnává okolo 500 odborníků. Své zákazníky podporuje od prvních 
skic, přes konstrukci, výpočty až po prototypovou výrobu.

Kolegy se vztahy k technice, chtějí rozvíjet své odborné znalosti a podílet 
na řešení vývojových projektů v těchto oblastech:  
• konstrukce karoserií a podvozků; motorů a převodovek; interiérových  
a exteriérových dílů 
• vývoj elektriky a elektroniky; tvorba povrchových ploch  

Sázíme na talent a kreativitu našich kolegů. 
Absolventům nabízíme: 
zázemí silné a stabilní nadnárodní společnosti, přátelský kolektiv, 
práci na nadnárodních vývojových projektech, možnost využití znalosti 
cizích jazyků v prostředí mezinárodního týmu, přístup k nemodernějším 
technologiím, aj.  

Ukončené SŠ/ VŠ vzdělání technického směru.  Zájem podílet se na 
náročných vývojových a konstrukčních úlohách.  Týmová spolupráce  
i samostatné řešení úloh.  Dobrá znalost ideálně NJ, příp. komunikativní 
AJ  Znalost 2D/3D CAD systémů (CREO, Catia V5, NX), stačí i okrajově.  
Pozitivní přístup, nadšení.  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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MBtech Bohemia

mbtech.jobs.cz 
Martina Jašková  martina.jaskova@mbtech-group.com
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medictech.btlnet.com
Kristýna Červená  kristyna.cervena@medictech.com
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Vyvíjíme nejmodernější zdravotnická zařízení pro 3 odvětví medicíny: 
fyzioterapii, kardiologii a estetiku. Naším cílem je uvádět na trh 
jedinečné produkty s vysokou přidanou hodnotou, špičkovou kvalitou 
a osobitým designem. Jsme česká společnost s globálním dosahem. 
Náš inovativní přístup a podnikatelský duch přetrvávají více než 20 let. 
Rozsáhlé portfolio přístrojů je vyráběno ve dvou výrobních závodech  
a distribuováno  pomocí sítě vlastních poboček a obchodních partnerů 
v 54 zemích světa. Máme více než 200 vývojových inženýrů a stále 
rosteme. Expandujeme tak, abychom dostáli závazkům, které cítíme vůči 
pacientům.

Hledáme kolegy na tyto pozice: 
• Programátory (Qt/QML, embedded Linux, C++, C, C#)
• Konstruktéry mechanických dílů
• Produktové specialisty vývoje lékařských přístrojů
• Inženýry projektové a výrobní dokumentace
• Vývojáře HW  
• SW a HW Testery  

• Zajímavé technologické projekty v oblasti medicínských elektronických 
systémů  
• Individuální rozpočet na osobnostní růst, studijní volno, příspěvek na 
vzdělání, vzdělávací kurzy, školení
• Prostor pro vlastní kreativitu zatížen minimem procesů 
• Flexibilní pracovní doba, vánoční prémie a další...

• Ukončené SŠ/VŠ vzdělání technického směru, ideálně praxe v oboru 
• Pečlivost, samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů  
• Znalost angličtiny pro emailovou komunikaci s kolegy v zahraničí a občasné 
telefonování 
• Další požadavky viz konkrétní pozice

Napiš na careers@btlnet.com. Spojíme se s Tebou a domluvíme si osobní schůzku 
ve firmě, kde zpravidla bývá přítomen manažer projektu. Řekneme Ti víc o konkrétní 
náplni práce, jak to v BTL funguje a samozřejmě nás bude zajímat, co Tě nejvíc zajímá  
a v čem se chceš realizovat.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Medical Technologies CZ a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Elektro

Strojní

Společnost je nadnárodní společnost působící v oblasti výzkumu  
a vývoje, v konstrukční činnosti a ve výrobě optických i mechanických 
součástí a jejich montáži. Za dlouhou dobu své existence se Meopta 
stala specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové, 
vojenské a spotřební trhy.

Máte optické, strojírenské nebo fyzikální vzdělání?  
Hledáme nové kolegy do týmů R&D a technologie!  
• Konstruktéry optiky a mechaniky  
• Technology optiky a mechaniky  
• Technology montáže v čistých prostorech  
• Vývojové pracovníky aj.

Čtvrtletní a roční bonusy, vzdělávání v oboru a jazyku, 5 týdnů dovolené, 
pružnou pracovní dobu, příspěvek na dojíždění a bydlení, slevy do kina, 
lékáren aj., zvýhodněný mobilní tarif, příspěvek na stravování a penzijní 
připojištění, možnosti růstu ve společnosti s více než 2500 zaměstnanci.

• Vzdělání optického, strojírenského nebo fyzikálního směru 
• Alespoň mírně pokročilý anglický jazyk  
• Inovativní myšlení a nadšení pro vývojovou práci

Telefonický screening, setkání s potenciálním vedoucím a odborný 
rozhovor, prohlídka budoucího pracoviště, test anglického jazyka, 
základní psychologické testování, představení nabídky-

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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Meopta - optika, s.r.o.

www.meopta.com  
Jana Tvardková  jana.tvardkova@meopta.com
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www.mtcomax.cz  
JUDr. Blanka Vaigeltová  bvaigeltova@mtcomax.cz

308

METAL TRADE COMAX, a.s., je jedním z představitelů kontinuálního lakování 
v Evropě a jediným výrobcem kontinuálně lakovaného plechu v ČR.    
Společnost je dále výrobcem slévárenských slitin a předslitin neželezných 
kovů na bázi hliníku a mědi a jako jediná huť v ČR provádí vedle dodávek 
ingotů i dodávky tekutého hliníku. Společnost má 4 výrobní závody  
a zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Pro řízení výrobních procesů 
má zavedeny systémy ISO 90001, ISO 14001, ISO 16949, ISO 50001  
a ISO 18001.    
Každý rok investuje stovky milionů Kč do rozvoje a nových technologií. 
Ročně prodá přes 150 tisíc tun svých výrobků. Dodává do 25 zemí světa.

Motivované studenty i absolventy, kteří jsou ochotni rozvíjet své odborné 
znalosti a podílet se na řešení zajímavých projektů.

Studentům: 
možnost uplatnit své poznatky v praxi, příležitost zapojit se do projektů, 
šanci učit se od zkušenějších kolegů  
Absolventům:  
zajímavé a perspektivní zaměstnání ve stabilní společnosti, možnost 
získat skvělou první práci, možnost kariérního růstu, širokou škálu 
firemních benefitů

• otevřenost a přístupnost novým zkušenostem a příležitostem dalšího 
rozvoje
• samostatnost a zároveň schopnost pracovat v týmu
• aktivní přístup  • velký smysl pro zodpovědnost 
• znalost cizího jazyka (Aj/Nj) • odhodlání, vnitřní motivace

Kandidáty čeká první kolo pohovorů(představení pozice, seznámení se  
s Vašimi zkušenostmi, silnými stránkami,...). Úspěšné kandidáty zveme do 
druhého kola, ve kterém je čeká pohovor s budoucím nadřízeným(podrobné 
informace o pracovní náplni i o pracovišti). Vybraný kandidát dostane 
pracovní nabídku.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

METAL TRADE COMAX, a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

www.metrostav.cz
Mgr. M. Purnochová  marketa.purnochova@metrostav.cz

S03

Jsme největší stavební společnost v České republice s dlouholetou 
a úspěšnou historií ve všech oborech stavebnictví, za kterou stojí 
především práce našich lidí. Vážíme si kvalitně odvedené práce a umíme 
ji ocenit. Zároveň dbáme na to, aby naše stavařské umění bylo předáváno 
z generace na generaci. 
Realizujeme technologicky unikátní projekty nejen na území ČR, ale  
i v zahraničí. V současnosti zaměstnáváme 47 studentů a každoročně 
pomáháme odstartovat kariéru cca 50 - 60-ti novým absolventům 
vysokých škol, především stavařům.

• šikovné studenty a absolventy stavebních oborů pro práci ve všech fázích 
výrobního programu  
• kolegy s elánem a s chutí pracovat naplno  
• odpovědné, férové a týmové hráče - týmová práce je pro nás alfou  
i omegou úspěchu

• plnohodnotnou praxi a uplatnění v oboru
• práci v inovativním prostředí a přátelské atmosféře
• možnost pracovat s profesionály, od kterých se můžete mnoho naučit
• osobního patrona, který vám v začátcích pomůže
• individuální adaptační plán
• příležitost k osobnímu a kariérnímu růstu  

• úspěšně probíhající nebo ukončené studium stavebního oboru  
• flexibilitu a ochotu pracovat v různých lokalitách (realizujeme projekty  
na území celé ČR  i v zahraničí)  
• smysl pro detail a inovativní přístup  
• znalost světových jazyků je u nás vítána  

Přehled všech volných pozic a popis průběhu výběrových řízení najdete 
na: www.metrostav.cz  v sekci pracovní příležitosti/volná pracovní místa, 
případně se prosím obraťte na uvedenou kontaktní osobu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Metrostav a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Chemie

Elektro

Strojní

Mondi Štětí a.s. je součástí nadnárodní skupiny Mondi, která zaměstnává 
více než 25 000 zaměstnanců. Na českém trhu jsme předním výrobcem 
papírových materiálů, papíru a buničiny. Náš továrenský komplex Mondi 
se rozkládá v malebné krajině Českého středohoří na břehu řeky Labe  
a jeho historie sahá již do roku 1949. Svou velikostí se řadíme mezi 
největší zaměstnavatele v regionu.   
Vše, co v Mondi děláme, je zaměřeno na vytváření řešení pro naše 
zákazníky a přinášení výjimečných hodnot udržitelným způsobem.

Hledáme studenty a absolventy technických oborů, kteří mají zájem o:
• pracovní uplatnění v zajímavém oboru 
• technické/technologické pozice, které vyžadují odborné znalosti 
• spolupráci při tvorbě diplomových, bakalářských a ročníkových prací 
• odborné konzultace a studentské stáže

• perspektivní zaměstnání v mezinárodní firmě 
• příležitost pro získání odborných zkušeností napříč celou výrobou
• možnost pro osobní i profesní růst 
• spolupráci na zajímavých projektech 
• možnost dalšího vzdělávání 
• širokou škálu zaměstnaneckých benefitů

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

306

Mondi Štětí a.s.

www.mondigroup.com   
Michaela Stuchlá  michaela.stuchla@mondigroup.com
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mgm.jobs.cz
Lenka Bednářová  Lenka.Bednarova@mgm-tp.com

N19

mgm technology partners has been developing software solutions for 
more 20 years. In our office in Prague we focus on e-commerce, data 
analysis and web applications. We work with JAVA, JEE, SQL, Spring, MVC 
and Hibernate.  Together with colleagues from all over the world we stand 
for our vision: Innovation Implemented.

We are looking for a smart, dynamic Java developer, who would join 
our team. Someone who is willing to learn new things and wants  
to understand how things work. Someone who would share our passion 
for software development, new trends & technologies in IT.

• Working with new technologies  
• Possibility to work part-time in case you are still studying  
• Independent, autonomous work  
• Continuous learning at the job, e.g. by our internal training  
• Flexible working hours, with home office option    

• Understanding of web technologies, JEE, SQL  
• Knowledge of Spring, MVC, Hibernate or Wicket is an advantage  
• Degree in engineering or natural sciences (university or technical college) 
• Sense of responsibility, communication skills and team spirit  

Our recruiting procedure consists of two interviews during which we will 
discuss the position, mutual expectations and your technical and logical 
skills. Last step is the „Candidate lunch“. We like to invite our candidates 
for a lunch to see how would we get along as a team.

mgm technology partners s.r.o.

We bring applications to production!

For over two decades mgm develops web applications for 
E-Commerce, Insurance and E-Government: Highly scalable, secure, robust.

More than 500 colleagues represent our vision: 
Innovation Implemented.

If you share our passion for Enterprise Software Development you‘ve found the place to be!
We are offering:

mgm technology partners s.r.o., Letenské náměstí 4/157, 170 00 Prag 7

jobs.mgm-tp.com

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

Vroni, Karoline, Angelika, Tim and Karl at our „sun deck“ in Munich

Nice team and a warm working 
atmosphere. The Prague office 
is located in the heart of Letná. 

State-of-the-art tech stack: 
Java8, AngularJS, Typescript, 
Solr, Hybris and much more.

Flat hierarchies with a few 
managers and even fewer 
politics.

Develop mgm software 
solutions, eg. our mgm A12 
platform and mgm Cosmo.

Exciting projects: Team sizes 
from 5-30 people, from agile 
to long-term.

Flexible working hours, 
home office options, 
overtime regulations.

JOBS_CZ@MGM-TP.COM

We have a place for you.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Informatika

www.moneta.cz/kariera  
Veronika Kučerová  veronika.kucerova@moneta.cz

N02

MONETA Money Bank, a. s., navazuje na stabilitu a důvěryhodnost  
GE Money Bank, a. s. S novým názvem získáváme opravdovou, silnou  
a jednoznačně rozpoznatelnou identitu coby česká bankovní instituce. 
Na českém trhu retailových finančních produktů máme zavedenou pozici, 
dále chceme svoje postavení posílit a růst také na hypotečním trhu.  
A právě díky odhodlání našich zaměstnanců máme skvěle nakročeno.

• Uvítáme vás v přátelském a otevřeném prostředí
• Díky systému Cafeteria získáte benefity dle vlastního výběru
• Získáte týden dovolené nad rámec zákona a další dny volna navíc
• Pokud ještě studujete, budete mít z naší strany plnou podporu
• Získáte skvělou příležitost pro osobní a profesní růst

• Máte minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• Ovládáte MS Office na uživatelské úrovni
• Vaše komunikační dovednosti jsou na základní úrovni
• Jste zodpovědný/á a vystupujete příjemně, vstřícně a lidsky
• Máte chuť se učit novým věcem

Jako uchazeč, který splňuje kritéria, budete pozván do výběrového řízení, 
které má zpravidla 2 kola a může mít formu individuálního pohovoru 
nebo assessment centra. Místo konání se odvíjí od lokality, kde se volné 
místo nachází.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

MONETA Money Bank, a.s.
Zajímala by vás práce v digitálním

týmu MONETA Money Bank?

Hledáme nové
kolegy!
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

MOTOR JIKOV GROUP, holding s více než stoletou tradicí, je celosvětovým 
dodavatelem komponent pro automobilový a spotřební průmysl. Hlavními 
obory podnikání jsou slévárenství, obrábění, montáže a podpůrné 
procesy (výroba forem a jednoúčelových strojů, kalení v ochranné 
atmosféře atd.) se zaměřením převážně na automobilový a spotřební 
průmysl.

• konstruktéry  
• technology  
• projektové inženýry  
• elektroprojektanty

• práci na moderních strojích a zařízeních se špičkovými výpočetními 
systémy 
• dobré platové podmínky včetně příplatků a mimořádných odměn  
• možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace, rozvojový program  
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování, na penzijní 
připojištění  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

N01

MOTOR JIKOV Group a.s.

www.motorjikov.com 
Ing. Daniela Radevová  dradevova@mjgroup.cz



BANGLADÉŠ ANEB STÁŽ NEMUSÍ 
BÝT JEN NUDNÁ PRÁCE
LUKÁŠ VEG

Objevit se z čista jasna uprostřed chaosu v malém 
a zrezlém CNG jedoucím směrem z centra Dháky 
bylo jako špatný začátek indického příběhu. Ale 
kdeže, tohle je Bangladéš. Pro mnoho lidi znamená 
Bangladéš zemi, do které se nebudou chtít nikdy 
podívat. V našich myslích je totiž pečlivě zapsaná 
jako přelidněná, super špinavá a chudá. Možná prá-
vě proto mě to tam tak lákalo...

Ano, je opravdu špinavý, hygiena je tu neznámé slovo; 
přeplněnost je jaksi nedostačující vyjádření a chaos. 
Ovšem chaos, který ve výsledku funguje. Co Bangladéš 
ztrácí na poli mezinárodní oblíbenosti, překvapivě do-
hání na poli lidskosti. Vzhledem k tomu, že Bangladéš 
zcela přesvědčivě není turistickou zemí a ani na to není 
připraven, lidé se na Vás budou smát, budou Vás zdra-
vit, pomáhat kdykoliv a kdekoliv to budete potřebovat. 
Mnohdy se stane, že lidé jen tak budou postávat ve Vaší 
blízkosti a jen tak si Vás prohlížet nebo se zeptají, od-
kud jste. 

Nejenom, že zde nic není problém a vše se dá zařídit, 
ale můžete poznat Bangladéš do morku kosti. Jakožto 
zahraniční turisti máte totiž jaksi přednost a nemožné 
se pro vás stává možným. Chcete vidět zevnitř továrnu 
na čaj? Stačí se zeptat! Potřebujete nějaké povolení? 
Jděte na ministerstvo. A když vás tam nebudou chtít 
vojáci pustit, zavolejte kapitána nebo majora a ten je 
pak schopen Vás dovést k patřičnému člověku až do 
kanceláře.

Samozřejmě na stáži nejste nikdy sami a my jsme se 
sešli opravdu v krásném mezinárodním prostředí, ve 
kterém jsme všichni dokázali fungovat a navázali spous-
tu nových přátelství. Nebýt IAESTE nikdy bych si neužil 
nádherné tři měsíce v Asii, kde jsem mimo jiné nebyl 
jen v Bangladéši, ale i na skok v Nepálu a Indii. Máte 
chuť vyjet? Na co ještě čekáte? Nebudete litovat!
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

monster.com   
Adellaide Mikova  adellaide.mikova@monster.com

A31

Monster je světovou jedničkou v poskytování komplexních online služeb 
pro nábor záměstnanců a hledání práce na internetu. Díky globálnímu 
působení ve více než 40 zemích, je možné si pohodlně vybrat nabídky 
práce z vsech koutů světa stejně jako z České republiky. Rádi bychom, 
aby uchazeči vnímali Monster jako místo, kde si mohou odstartovat svoji 
kariéru, využít svoji znalost cizích jazyků i možnost poznat mezinárodní 
prostředí a kulturu firmy.    
Monster se v listopadu 2016 stal součástí společnosti Randstad. 
Působíme ve 39 zemích, a jsme druhým největším poskytovatelem 
personálních služeb na světě.

• QA Specialisty  
• Java Programátory  
• .NET Programátory  
• Front-end Programátory  
• Data Specialisty (Big Data)  

• Mezinárodní a multikulturní pracovní prostředí  
• Profesní růst    
• 25 dní dovolené  
• Možnosti vzdělávání a profesní vývoj  
• Příspěvky na životní pojištění, zdravotní pojištění, jazykové kurzy, 
stravenky, příspěvek na kartu MultiSport  

• Znalost programovacích jazyků - OOP, znalost QA  
• Ochota učit se nové veci  
• Znalost anglického jazykaPlný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Monster Worldwide
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WEBSITE:

Full time

Part time

Summer job

Practise / Intership

Other

Chemistry

Civil

IT

www.msdit.cz   
Petr Zatloukal  petr.zatloukal@merck.com

N11

MSD (in the United States and Canada known as Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, NJ USA) is an innovative, global healthcare leader committed 
to improving health and well-being in 140 countries around the world.  
Our product categories include oncology, heart and respiratory health, 
diabetes, infectious diseases and women’s health.    
The MSD IT Hub focuses on developing and applying advanced capabilities 
in information sciences, software engineering, information security, 
mobility, digital marketing and big data. 
For more information, visit www.msdit.cz.    

Students with university degree (BCs, MSc or PhD candidates) experienced in:
• Information Technology  
• Information Security  
• Computer Science  
• Engineering  
• Mathematics  
• Statistics    

Apart from standard benefits you can:  
• gain experience in IT and pharma  
• travel to our IT hubs located in US and Singapore  
• rotate within our company and try to work on different projects  
• apply for a huge number of courses and training courses      

We seek individuals who:  
• are fluent English speakers • are self-organized
• well structured  • are energetic and highly motivated
• are able to work independently and with teams across time zones  
• have excellent communication skills

MSD IT
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ekonomie
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Strojní

www.mubea.com   
Michaela Janoušková  michaela.janouskova@mubea.com

209

Společnost Mubea je rodinná firma se stoletou tradicí, patřící mezi 
nejvýznamnější výrobce automobilových komponentů na celém světě. 
Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům, jako jsou například 
Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Renault, Ford, Aston Martin, Bentley 
a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné 
době na pobočkách v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci 
zaměstnáváme více než 3000 pracovníků. V dubnu 2014 byla v Plzni 
otevřena nová konstrukční kancelář.  Mezi naše výrobky patří: komponenty 
z karbonových vláken, opěrky hlavy, rámy sedaček, svařované díly, napínáky 
klínového řemene.    

Absolventy technických škol na dlouhodobou spolupráci, kteří u nás 
najdou uplatnění na těchto pozicích:  
• Konstruktér  
• Projektový manažer
• Specialista v oblasti kvality 
• SAP specialista
• IT Helpdesk specialista      

• rozvoj kariéry v úspěšné nadnárodní společnosti  
• spolupráci na tvorbě diplomových, seminárních a bakalářských pracích  
• praxi ve výrobních závodech  
• jazykové kurzy  
• týden dovolené navíc   
• flexibilní pracovní dobu      

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Mubea, spol. s r.o.

r 

Firma Mubea patří mezi nejvýznamnější výrobce automobilových 
komponentů na celém světe. 

Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům: 

VW Group, Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Renault, Ford, Aston 
Martin, Bentley a další. 

V současnosti zaměstnává koncern Mubea téměř 12000 zaměstnanců 
po celém světě. V České republice Mubea zahájila výrobu v roce 1995 a 

v současné době na pobočkách v Žebráku, Prostějově a Dolních 
Kralovicích zaměstnává více než 2600 pracovníků. 

 

Díky stabilitě společnosti nabízíme svým zaměstnancům perspektivu a 
jistotu v jejich profesním růstu. 

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A MY VÁM DÁME PŘÍLEŽITOST 
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Elektro

www.myscada.org
Matěj Černý  mcerny@myscada.org

N23

mySCADA Technologies je nezávislá česká firma plně zaměřená na 
vývoj a produkci průmyslových SCADA/HMI systémů. Naši inženýři mají 
mnohaleté zkušenosti a know-how v průmyslové automatizaci a řízení 
technologických procesů. Představujeme inovativní, škálovatelné 
produkty a řešení pro vizualizaci procesů. Tyto produkty jsou vystavěny 
na otevřené architektuře, která nabízí vysoce výkonné funkce pro 
moderní a efektivní monitorování automatizačních procesů. Všechny 
naše produkty se vyvíjí a vyrábí výhradně v Evropě.

Aktuálně hledáme uchazeče na pozice web developer a specialista 
technické podpory.   
Uplatnění u nás najdou i uchazeči se znalostí C++, Java, tvorby mobilních 
aplikací a průmyslové automatizace.    
Preferujeme smlouvu na plný úvazek, případně částečný úvazek nebo 
částečný home office.

Nabízíme různorodou práci, protože jsme inovátoři a monotónní práce 
nás prostě nebaví.  Firemní notebook je samozřejmostí stejně tak jako 
pružná pracovní doba.  Máme fajn kolektiv a kanceláře v Dejvicích 5 minut 
od ČVUT.  Žádný open space, ale přitom moderní budova s klimatizací  
a dobrou kávou.  

Web developer:  Znalost HTML 5, CSS3, JavaScript (jQuery + AJAX) a PHP.  
Základní znalost práce s SQL databázemi.  Zkušenosti s prací v Nette 
framework a Wordpress výhodou.  
Specialista technické podpory:  Pokročilá znalost AJ slovem i písmem  
Obecný technický přehled

Osobní pohovor.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

mySCADA Technologies
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Chemie

Elektro

Strojní

Nestlé je největší potravinářská společnost na světě. Portfolio výrobků 
je velmi široké – káva NESCAFÉ, polévky a bujóny MAGGI, mléčné výrobky, 
cukrovinky, balená voda, zmrzlina, klinická a dětská výživa, strava pro 
domácí zvířata PURINA, atd.  V rámci ČR a SR pracuje v pražské centrále, 
v bratislavské kanceláři a v závodech Zora Olomouc, Sfinx Holešov  
a Prievidza více než 2 700 zaměstnanců. 
Závod ZORA Olomouc vyrábí čokoládové cukrovinky (především značky ORION). 
Závod SFINX Holešov vyrábí nečokoládové cukrovinky (především značky BON PARI 
a JOJO). Závod ve slovenské Prievidzi vyrábí kulinářské výrobky (značky MAGGI  
a CARPATHIA).

(Čokoládové) HVĚZDY a TALENTY (s vědomostmi koncentrovanými jako 
naše bujóny).

Přijeďte se zeptat na náš stánek ;-)

• Zručnosti jak MacGyver 
• Flexibilitu dobře namíchaného želé 
• Učenlivost 21. století 
• Tah na branku alá CR7

Princip akce a reakce :P

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

N09

Nestlé Česko s.r.o.

www.nestle.cz
Imrich Szász  imrich.szasz@cz.nestle.com
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WEBOVÉ STRÁNKY:
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www.net4gas.cz   
Simona Holečková  simona.holeckova@net4gas.cz

N15

Společnost NET4GAS je držitelem výhradní licence pro přepravu plynu 
(TSO) v České republice. 
Provozuje více než 3800 km plynovodů a její přepravní soustava je 
zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních 
řešení, které respektují závazek vůči budoucím generacím. 
NET4GAS jako provozovatel přepravní plynárenské soustavy v České 
republice zabezpečuje: 
• mezinárodní přepravu zemního plynu přes Českou republiku
• vnitrostátní přepravu zemního plynu, zejména regionálním plynárenským 
společnostem
• další rozvoj plynárenské soustavy na území ČR

• studenty a absolventy vysokých škol technického zaměření (elektro, 
strojní, chemie)
• studenty se znalostí anglického jazyka na komunikativní úrovni
• studenty s chutí se dále rozvíjet

• stáže pro studenty 3. - 5. ročníků VŠ

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

NET4GAS
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

IT HUB PRAGUE společnosti NN pojišťovna a penzijní společnost je v ČR 
od roku 1992, kdy vstoupila mateřská společnost na trh pod názvem 
Nationale Nederlanden. IT Hub Prague sídlí v centru Prahy a jeho úlohou 
je poskytování IT služeb pro 18 zemí. Našim zákazníkům dodáváme služby 
především v oblasti bezpečnosti, podpory a údržby regionálních aplikací 
a systémů, hosting service a jiných podpůrných služeb. Naše osazenstvo 
je multikulturní a prostředí inspirující. Pracujeme s nejnovějšími 
technologiemi na zajímavých projektech pro celý svět. Jsme otevřeni 
spolupráci se studenty a absolventy.

Hledáme ty, kteří uznávají stejné hodnoty, jako my:  
CLEAR – jsme féroví, říkáme věci na rovinu a na nic si nehrajeme.  
CARE – je pro nás důležité udržet rovnováhu mezi rodinou a prací. Proto 
si svůj čas můžeme řídit sami.  
COMMIT – Víme co a proč děláme. Za naší prací a rozhodnutími si stojíme.  

práci v mezinárodním prostředí, aktivní využití anglického jazyka, 
nejnovější technologie, možnost cestovat a navštěvovat špičkové IT 
semináře a konference, nadstandardní zaměstnanecké benefity, mladý 
multikulturní tým, zázemí v centru Prahy na Andělu  

Přijďte se podívat na náš stánek a pokud si vzájemně sedneme, rádi Vás 
pozveme k nám na IT HUB.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

A21

NN IT HUB PRAGUE

kariera.nn.cz 
Mirka Růžičková  miroslava.ruzickova@nn.cz
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WEBSITE:

OPPORTUNITIES:

IT

www.nnit.com/czech-republic   
Michal Šorejs  MXSJ@nnit.com

A09

IT advisory, development and outsourcing. We are passionate people 
building winning teams with our customers. With deep roots in the 
pharmaceutical industry, we supply services that meet the highest 
requirements for quality, security and standardization.  NNIT is one  
of Denmark’s leading consultancies in IT development, implementation 
and operations. For over a decade, we have applied the latest advances 
in technology to make software development, business processes  
and communication significantly more effective.  

We are continuing the expansion in NNIT and have increased our hiring 
base of experienced SAP professionals, IT specialists and multilingual 
service support analysts. By the end of 2017, we plan to be more  
300 employees.

We offer an attractive salary package according to your experience. 
Your dedication and results are additionally rewarded with personal 
performance bonuses. Benefits such as Friday bar, fresh fruits delivery, 
team breakfasts and many more but most importantly friendly  
and Scandinavian work culture.

Requirement to each positions differs based on the IT area. If you want 
to join one of the fastest growing IT service companies in Czech Republic 
and work with a young and passionate group of colleagues then NNIT 
Czech Republic is the place for you.

The interview process differs from position to position, however usually it 
is a 2-round interview process focused both on your technical knowledge 
and personality fit to the company culture. 
For more information check our career pages: nnitczechrepublic.jobs.cz

NNIT Czech Republic s. r. o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Ostatní

Jsme největší telekomunikační operátor v Česku. Od doby, kdy 
nás koupila finanční skupina PPF, jsme prošli velkou proměnou.  
A to nejen uvnitř firmy, ale i navenek. Pracujeme totiž na velkých věcech. 
Od základů jsme postavili vlastní televizní stanici O2 Sport, postupně 
zjednodušujeme nepřehledné tarify a velkou pozornost věnujeme 
také oblasti ICT.  To vše by ale nešlo bez našich zaměstnanců. K téměř  
4 tisícům v Česku i na Slovensku brzy přibydou další. Otevřeli jsme třeba 
vlastní vývojové centrum v Pardubicích, kam stále hledáme šikovné 
kolegy. Pořád nabíráme ale i na různých pozicích v Praze i v regionech.  

Internship program: 
pro studenty VŠ, na 12 měsíců, placená práce na 20 hodin týdně, stálé 
místo pro ty nejlepší    
Graduate program: 
pro absolventy VŠ, na 12 měsíců, placená práce na plný úvazek, možnost 
střídání pracovních týmů    

• vysokoškolské vzdělání ( u programu Graduate požadujeme ukončené)  
• chuť se dále rozvíjet a vzdělávat  
• zájem o moderní technologie  
• výborné komunikační a prezenční dovednosti  
• otevřenost a flexibilitu  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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O2 Czech Republic a.s.

chcidoo2.cz
Eliška Šedivá  sediva.eliska@o2.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Chemie

Informatika

Elektro

www.onsemi.cz  
Linda Kovačičová  linda.kovacicova@onsemi.com
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Jsme přední mezinárodní výrobce polovodičových součástek. Naše sídlo 
je ve Phoenixu v americkém státě Arizona. Máme design centra, výrobní 
závody a obchodní zastoupení v Severní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří. 
V České republice působíme v Brně (design centrum) a v Rožnově pod 
Radhoštěm (design centrum a výroba). Naše čipy najdete v nejrůznějších 
moderních aplikacích běžného života – ve spotřební elektronice, 
výpočetní, zdravotnické či osvětlovací technice nebo v automobilech. 
Naše portfolio zahrnuje obvody pro řízení napájení, analogové  
a digitální obvody, diskrétní polovodičové součástky a zákaznická řešení 
polovodičových součástek.

Schopné a motivované uchazeče z oborů:  
mikroelektronika, slaboproudá/silnoproudá elektronika, fyzika pevných 
látek, chemické/fyzikální/materiálové inženýrství, elektrotechnologie, 
informační technologie, optoelektronika, anorganická/analytická chemie  
a příbuzných oborů.

• práci na unikátních projektech - aktivní využití angličtiny a možnost 
vycestování do zahraničí 
• vzdělávací program s nabídkou technických, jazykových a soft-skills 
školení 
• motivující mzdové ohodnocení odvíjející se od individuálního výkonu 
• širokou škálu zaměstnaneckých benefitů      

• ukončené vysokoškolské vzdělání v některém z výše zmíněných oborů 
• znalost angličtiny na komunikativní úrovni 
• otevřenou mysl a ochotu učit se novým věcem 
• motivovanost a pozitivní přístup 
• zájem pracovat v oboru výzkumu, vývoje a výroby polovodičových součástek  

• představení firmy ON Semiconductor
• představení možností spolupráce a zaměstnanenckých benefitů
• ověření technických znalostí
• ověření motivace ke spolupráci s ON Semiconductor
• část rozhovoru v anglickém jazyce

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ON Semiconductor

Jsme přední mezinárodní výrobce polovodičových 
součástek. Naše čipy najdete v nejrůznějších  
moderních aplikacích běžného života – ve spotřební 
elektronice, výpočetní, zdravotnické či osvětlovací 
technice, dodáváme do automobilového průmyslu  
či nejnovějších komunikačních technologií.

Příležitosti pro studenty
• pracovní pozice pro absolventy VŠ technického směru,
• stáže, brigády a studijní stipendia,
• bakalářské a diplomové práce,
• aktivní užívání angličtiny a možnost vycestovat.

Měli byste vědět, že...
• máme vlastní vývoj, výzkum i výrobu,
• naše laboratoře a technická pracoviště jsou špičkově 

vybavena,
• sídlíme v Rožnově a Brně.

Více informací najdete na www.onsemi.cz

Be Innovative.  Show Yourself.  Be Creative!
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Full time

Part time

oracle.com/careers  
Riana Kožúriková  riana.kremenova@oracle.com

A08

The beginning of Oracle Development Center in Prague is dating  
to September 2010 when Oracle acquired Sun Microsystems.  
At that time 200 developers from Sun Microsystems came under the 
wings of Oracle Corporation to continue working on developer tools 
(Netbeans, JDeveloper), Java, web technologies etc.  
We have grown and we continue hiring the best talent. There are new 
projects being  driven from Prague - IoT, BigData Analysis, Oracle Cloud 
Services and many more.  Therefore we are participating at this career 
fair to meet you - junior talented people, to share what we are working 
on and what you could work on, too.

We are looking for both students & graduates!    
These are examples of roles we usually have open:  
• Java Software Quality Engineer - OPEN NOW  
• Internet of Things: Junior SW Quality Engineers - OPEN NOW  
• Oracle Solaris Release Engineer  
• Lab Support – student part time job  
• C Developers & Linux fans

• brand new modern office with super view on Prague and free fitness  
• Opportunity to work with TOP professionals on the market and on  
the cutting edge products  
• both part/full time jobs & improving IT skills  
• flexible working hours, work from home program  
• Informal dress code & friendly culture

Technical requirements differ according to project&position, English  
is required in all teams, for all positions.  
Basics: English at intermediate level - written: fluent, spoken: understand 
and be comfortable to discuss technical issues 
At least one of the following: Java OR C/C++ or XML etc.    

We have simplified our interviewing process to 3 steps: phone interview 
with recruiter, technical test, manager interview (hint: you‘ll meet 
some of your potential colleagues, too!).  Start with sending us your CV  
at riana.kremenova@oracle.com and don‘t forget to mention, what are 
you looking for.

ORACLE Czech s.r.o.

Launch your career with Oracle!

GUESS WHAT?
Yes, we are hiring. Who isn’t?!

Would you like to try, how does it feel to work at Oracle?

We can offer truly international & multicultural working environment, brand new
office in Prague 5 in Jinonice, with amazing view from (almost ) all windows

and even more amazing terrace ready for Spring coffee breaks!

If you are more into the work related topics, we can offer gaining very valuable
experience of working with top developers, leaders, thinkers… but mainly great

colleagues, who are always there to help and advise. We prefer long term
cooperation (min of 6 months).

�

Junior Automated Test
Engineers & Software Quality
Engineers

/ExploreOracle /ExploreOracle /ExploreOracle/Oracle oracle.com/careers

IoT: Junior SW
Quality Engineers

C Developers
Linux fans

Java Quality Assurance
Engineer - part/ full time

Oracle Solaris
Sustaining Engineers & Solaris
Release Engineers - part time

Send your CV to riana.kremenova@oracle.com.

OPEN NOW
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Strojní

www.pacovske.cz
Ing. Lenka Kočová  personalni@pacovske.cz

N07

PACOVSKÉ STROJÍRNY jsou tradiční a zároveň dynamickou českou 
společností s vedoucím postavením na českém strojírenském trhu  
a s významným přesahem na zahraniční trhy. 
Vyrábíme komplexní technologické a procesní celky pro potravinářský, 
chemický a farmaceutický průmysl a zemědělství. Výrobní portfolio 
společnosti zahrnuje dvanáct specializovaných divizí, které jsou založené 
na vysoce profesionálním zpracování ušlechtilých nerezových materiálů 
a mědi. V květnu 2013 se společnost stala součástí skupiny SAFICHEM 
GROUP, jejíž členové působí v oblasti potravinářského, chemického  
a farmaceutického průmyslu a v oblasti energetiky.

Absolventy VŠ nejlépe technického, obchodního nebo ekonomického 
zaměření, kteří mají zájem rozšířit náš tým a rozvíjet své znalosti  
a dovednosti na technickém nebo obchodním úseku. Máte zájem 
pracovat na pozici technolog, konstruktér, obchodní zástupce nebo 
projektový manažer? Pak hledáme právě Vás.

Velmi zajímavé pracovní výzvy plynoucí z kusové zakázkové výroby,  
kdy každá zakázka je jedinečná. Možnost podílet se na nových projektech.  
• Profesní rozvoj a karierní růst.  
• Náborový příspěvek, příspěvek na dojíždění. 
• Závodní stravování.  
• Další profesní i jazykové vzdělávání.

Ukončené odpovídající vysokoškolské vzdělání. 
Pro technické profese požadujeme: Ideálně znalost výkresové dokumentace
Pro konstruktéry: znalost AutoCad nebo SolidWorks  
V oblasti obchodu jsou důležité: Min. velmi dobrá znalost AJ, technické 
myšlení a schopnost vyjednávat  

Předvýběr podle CV.  Výběrové řízení ve firmě s personalistou a vedoucím 
oddělení. Součásti pohovoru je seznámení s firemním prostředím,  
s konkrétní pracovní pozicí přímo v místě budoucího výkonu práce ve firmě. 
Po skončení pohovoru má uchazeč jasnou představu o kompletní nabídce  
i budoucím působení ve firmě.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Pacovské strojírny, a.s.
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Pepperl+Fuchs je mezinárodní skupina se sídlem v Mannheimu 
(Německo). Společnost působí po celém světě s cca 50 prodejními 
pobočkami a mnoha výrobními závody, ve kterých zaměstnává okolo 
5800 zaměstnanců. Obrat společnosti v roce 2015 převýšil 500 milionů 
EUR. Společnost je známá díky svým vysoce kvalitním výrobkům, službám 
a inovacím. Pepperl+Fuchs je výrobcem a dodavatelem průmyslu  
2 produktových skupin: na jedné straně Průmyslová automatizace se 
senzory a senzorovými systémy; na druhé straně Automatizace procesů 
s plným rozsahem zesilovačů signálu.

Od vzniku naší společnosti v Trutnově v roce 2010 neustále rosteme  
a aktuálně zaměstnáváme přes 150 osob. Právě nyní hledáme nadšené  
a dynamické kandidáty na pozice:  
• Vedoucí logistiky a zásobování 
• Výzkumný a vývojový pracovník 
• Výrobní inženýr 
• Produktový inženýr - trasfery výrob 

• Týden dovolené navíc, pružná pracovní doba 
• Stabilní pozice v profesionálním a inovačním prostředí  
• 1000,- po odpracovaném roce na penzijní připojištění 
• 55% příspěvek na stravu 
• 6000,- ročně na sportovní, zdravotní a kulturní aktivity 
• 4000,- ročně na dětskou rekreaci 

Vedoucí logistiky a zásobování: SŠ nebo VŠ obchodního nebo technického 
zaměření. Výzkumný a vývojový pracovník: VŠ elektro znalost analogové 
techniky a programování.  Výrobní inženýr a Produktový inženýr - trasfery 
výrob: SŠ nebo VŠ technického (strojní nebo elektro) zaměření.  Znalost 
NJ a AJ podmínkou 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

N27

Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.

www.pftrutnov.cz   
Mgr. Petr Masopust  pmasopust@cz.pepperl-fuchs.cz
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PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

www.prazdroj.cz  
Eva Puhlovská  Eva.Puhlovska@pilsner.sabmiller.com

215

• Jsme jedničkou na českém trhu s téměř 50% podílem. 
• Jsme součástí nadnárodní skupiny, což nám dává silné zázemí  
a možnost rozvíjet naše lidi nejen u nás, ale i v zahraničí. 
• Naše značky budujeme a opečováváme v lokálním prostředí pomocí 
nejmodernějšího technického vybavení. 
• Náš úspěch stojí na vysoké profesionalitě a cílevědomé práci našich 
lidí. Jsou to nejcennější, co máme. Podporujeme jejich rozvoj a kariéru. 
• Jsme zodpovědnou společností, staráme se o to, aby naše práce byla  
v souladu s ochranou životního prostředí.

Šikovné a cílevědomé studenty ekonomických, technických, 
elektrotechnických či logistických studijních oborů, kteří na sobě chtějí 
pracovat, vzdělávat se a chtějí si v reálné společnosti vyzkoušet své 
teoretické vědomosti. 

LETNÍ PLACENÉ STÁŽE 
• 10 týdnů v průběhu prázdnin (placené a full-time), reálný projekt  
TECHNICAL GRADUATE PROGRAM 
• 24 měsíců (placené a full-time), reálné mezinárodní projekty  Více info 
o možnostech, které Ti nabízíme, najdeš na www.prazdroj.cz/kariera nebo 
přímo u našeho excelentního stánku!

• motivace a odhodlání ukázat to nejlepší, co v tobě je 
• dobrá znalost anglického jazyka (závěrečná prezentace probíhá v Angličtině) 
• stáže jsou určeny studentům posledních ročníků pětiletého studia (4. a 5.)

• prvním krokem je tzv. psychometrické hodnocení (není potřeba se 
ničeho bát, jedná se o intelektové testy, kde si ověřujeme verbální, 
numerické, analytické schopnosti, není potřeba se nijak připravovat)
• dalším krokem je poté pohovor, případně assessment centrum

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Plzeňský Prazdroj, a.s. Excelentní příležitost začít 
kariéru #posvyose!

Info o možnostech, které ti  
Prazdroj nabízí, najdeš na

www.prazdroj.cz/kariera

056_inzerce_casopis_ZC_SK_A5.indd   1 2.2.2017   10:01:11



Excelentní příležitost začít 
kariéru #posvyose!

Info o možnostech, které ti  
Prazdroj nabízí, najdeš na

www.prazdroj.cz/kariera

056_inzerce_casopis_ZC_SK_A5.indd   1 2.2.2017   10:01:11



KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní

Humanitní

Design

Stavebnictví

Chemie

Ekonomie

Architektura

182

WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Elektro

Strojní

www.porscheengineering.com   
Radovan Klement  jobs@porsche-engineering.cz

107

Porsche Engineering je vývojová firma pro automobilový průmysl. 
Porsche Engineering zajišťuje služby při vývoji celého vozidla, systémů 
a komponent od fáze konceptu po sériové vozidlo. Porsche Engineering 
Services, s.r.o. se zaměřuje na oblast komplexních výpočetních analýz  
a automobilovou elektroniku. Vysoká úroveň činností je dosahována díky 
úzké spolupráci s výrobcem sportovních automobilů Porsche. Porsche 
Engineering působí v České republice od roku 2001.

• Studenty a absolventy technických vysokých škol.
• Vývojové inženýry se zájmem o práci pro automobilní průmysl v oblasti 
vývoje motorů, agregátů, podvozků, karosérií, mechatronických systémů 
a automobilové elektroniky.
• Nové kolegy se zájmem o osobní rozvoj.

• Zajímavé a perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní společnosti  
• Atraktivní projekty při podpoře vývoje sportovních automobilů Porsche  
• Projekty pro světové výrobce automobilů
• Možnost osobního rozvoj
• Práci v mladém kolektivu
• Dobré finanční ohodnocení  

• VŠ vzdělání technického směru
• Znalosti v oblasti technických simulací - MKP, CFD, MBS
• Znalosti v oblasti konstrukce automobilů a jejich částí
• Znalosti programování - Matlab/Simulink, C/C++, apod.
• Německý a/nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni

Standardní přijímací pohovor, 2 kola.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Porsche Engineering
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Elektro

Strojní

Již od roku 1921 mohou lidé s naší pomocí používat moderní technologie 
a tím umožňujeme fungování moderního světa. Díky nám může elektrická 
energie vdechnout život mnohému, co nás dnes obklopuje. Naše výrobky 
jsou často očím skryty, a přesto nesmírně důležité. 370 našich kolegů, 
včetně vývojových expertů, pracuje na tom, aby se energie či informace 
dostaly bezpečně na své místo. Důležitou roli v naší společnosti hraje 
také fakt, že jsme součástí rakouské skupiny SKB, která klade důraz 
na podporu vývoje, zavádění inovací, týmovou spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi jednotlivými členy skupiny.  

Cílem našeho trainee programu je pomáhat studentům uplatnit se 
na trhu práce a rovněž získat nové kolegy do našeho týmu. Mladým 
kolegům umožňujeme poznat, jak funguje etablovaná mezinárodní 
výrobní společnost a získat tak cennou pracovní zkušenost a kontakt  
s profesionály v různých oborech.

• Dlouhodobou spolupráci na částečný pracovní úvazek (na základě dohod 
konaných mimo pracovní poměr) v rámci našich oddělení  
• Školní praxi  
• Možnost spolupráce na bakalářské či diplomové práci    

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

www.prakab.cz  
Veronika Vejdělková  veronika.vejdelkova@prakab.cz
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www.preciosa.com  
Ing. Pavla Řezníčková  pavla.reznickova@preciosa.com
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PRECIOSA je špičkovým světovým výrobcem strojně broušených 
skleněných bižuterních a šperkových kamenů, klasických i moderních 
dekorativních svítidel, křišťálových dárkových předmětů, trofejí, 
exkluzivní bižuterie a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok. 
Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající se 
absolutní světové špičce. Máme vlastní výzkumnou a vývojovou základnu. 
Naše afilace jsou rozmístěny po celém světě. K Preciose neodmyslitelně 
patří i Nadace PRECIOSA, která za více než 20 let své existence rozdělila 
více než 180 milionů korun.

Jako přední světový producent broušeného křišťálového skla nabízíme 
široké profesní uplatnění absolventům vysokých škol jak technického, tak 
ekonomického zaměření. Nabízíme příležitosti v oblasti výzkumu a vývoje, 
strojírenství, kvality, inovací, výroby, dále v obchodní sféře i v marketingu.

• TRAINEE program
• zaměstnání absolventům technických i ekonomických oborů 
• možnost podílet se na výzkumu v české prosperující společnosti 
• možnost spolupráce na bakalářských a diplomových pracích
• stipendijní programy  
• letní studentský kemp v Crystal Valley 2017

Hledáme talentované absolventy s chutí do práce.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

PRECIOSA GROUP
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ProjectSoft HK a.s. byl založen v roce 1990 v Hradci Králové. Patříme 
mezi nejvýznamnější dodavatele a exportéry automatizovaných 
technologických celků, informačních a robotických systémů. Našimi 
zákazníky jsou prestižní vědecké instituce,  kosmická agentura,  cukrovary, 
pivovary, mlékárny a zákazníci z nejrůznějších průmyslových  odvětví po 
celém světě. V současné době ve firmě pracuje 70 zaměstnanců. Pokud 
chcete do našeho úspěšného týmu patřit i vy, zašlete nám svůj životopis  
a motivační dopis. 

Hledáme nové kolegy z řad studentů a absolventů vysokých technických 
škol, zejména v oborech:  
• strojní inženýrství    • výpočetní technika  
• elektrotechnika    • automatizace  
• softwarové inženýrství   • kybernetika    

Bližší informace na www.projectsoft.cz/nabidka-zamestnani.php

• perspektivní práci v ryze české firmě
• zajímavé projekty v ČR i v zahraničí
• vývoj nových unikátních aplikací
• tým zkušených kolegů, odborné přednášky
• přístup k nejmodernějším technologiím
• pracovní bonusy, firemní akce
• bezplatné jazykové vzdělání

Více o naší firmě se dovíte na:
• www.projectsoft.cz
• www.facebook.com/ProjectSoft.HK.cz

ProjectSoft HK a.s.
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové
500 03  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ProjectSoft HK a.s.

www.projectsoft.cz   
Zuzana Krsková  info@projectsoft.cz
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www.pa-ats.com/cz
Eva Šindelářová  info.cz@pa-ats.com

320

Jsme významný evropský dodavatel řešení v oblasti průmyslové 
automatizace a výrobních informačních systémů. Naše společnost se 
specializuje na automatizaci technologických procesů v chemickém 
a farmaceutickém průmyslu. Druhou oblastí naší působnosti je 
automatizace strojů a výrobních linek v automobilovém průmyslu. 
V těchto segmentech jsme respektovaným partnerem nejvýznamnějších 
firem na evropském trhu.

Absolventy na pozice: 
• programátor průmyslových robotů
• projektant MaR/Elektro  • projektant automatizace 
• programátor PLC/DCS  • konstruktér 
• simulace průmyslových robotů  • programátor C#

kompletní zaškolení, perspektivu a stabilní zázemí velké zahraniční 
firmy, prostor pro vlastní seberealizaci, kontinuální profesní a kariérní 
růst, práce se špičkovými technologiemi, přátelské pracovní prostředí  
v mladém kolektivu, jazykové kurzy, odborné vzdělávání

• odpovídající technické vzdělání 
• znalost německého nebo anglického jazyka na úrovni práce s technickou  
dokumentací 
• 100% zájem o obor, ochotu dále se vzdělávat 
• schopnost pracovat v týmu i zcela samostatně  

Výběrové řízení probíhá prostřednictvím přijímacích pohovorů. První kolo 
probíhá za přítomnosti vedoucího oddělení nebo přímého nadřízeného. 
Ve druhém kole je u pohovoru přítomen jednatel společnosti. Součástí 
výběrovéhé řízení nejsou žádné testy nebo assessment centra.

Process Automation Solutions s.r.o.

www.pa-ats.com/cz
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www.procter-gamble.cz  
Klára Macková  kariera@procter-gamble.cz

105

Společnost Procter & Gamble Rakona, s.r.o., která byla založena v roce 
1991, má v současné době kolem 500 zaměstnanců, včetně několika 
desítek inženýrů, kteří pracují na manažerských pozicích výrobního 
závodu Rakona a v Technologickém centru. 
Výrobní podnik Rakona patří mezi deset největších podniků společnosti 
P&G, mající celkem 140 závodů po celém světě.
Zároveň je také největší firmou v Evropě vyrábějící prací prášky a neustále 
se rozrůstá, aby byla schopna plnit náročné požadavky spotřebitelů  
ve střední a západní Evropě.

studenty/absolventy inženýrských studijních programů technických 
univerzit

Pozice: Studentské stáže, procesní inženýr, projektový inženýr
Nabízíme:
• Neustálé vzděláván, podpora ubytování nebo dojíždění
• Povyšování z vlastních řad, rotace v rámci firmy
• Velmi nadstandardní plat, benefity a péče o zaměstnance
• Mezinár. tým, možnost cestování a mezinár. kariéry

Požadujeme:
• Ochotu dále se vzdělávat, schopnost a zájem vést tým lidí.
• Schopnost aplikovat získané dovednosti v praxi.
• Angličtinu na komunikativní úrovni.
• Analytické myšlení a schopnost řešit problémy.

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

DECIDE TO GROW,
GROW TO LEAD!

PROCESNÍ INŽENÝR
Odstartuj svoji kariéru a staň se 
budoucím výrobním ředitelem!

PROJEKTOVÝ INŽENÝR
Navrhni a realizuj svoje technické 
projekty po celém světě!

STUDENTSKÁ STÁŽ
Navrhni řešení technického problému
a vyzkoušej si své znalosti v praxi!

www.procter-gamble.cz
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www.pttsoftware.eu
Jaromír Šulc  jsulc@pttsoftware.eu

A16

Na trhu působíme od roku 2009. Začínali jsme vyhledávacími algoritmy 
a matematickým modelováním v dopravě, dnes již vytváříme enterprise 
řešení pro kompletní plánování provozu MHD a jeho vyhodnocování. 
Jsme malá společnost a uchováváme si startupové prostředí a nadšení.  
Naši zákazníci jsou dlouhodobí, což zaručuje stabilitu a neustálé rozvíjení 
a zdokonalování produktů.  Neustále se posouváme ve využívání nových 
technologií i architektury. Nespokojíme se s tím, že naše produkty jsou 
jedny z nejlepších na světě, chceme být nejlepší. A na to potřebujeme 
právě vás.

• C# vývojáře  
• chuť se učit  
• aktivní vývojáře, kteří chtějí programovat tak, jak se programovat má  
• nadšení pracovat na velkých projektech - hledáme vývojáře na roky,  
ne na tři měsíce

• práci na projektech, které se každý den dotýkají stovek tisíc lidí 
• domácí prostředí    
• možnost home office  
• dovolená navíc
• finanční i nefinanční benefity a bonusy  
• možnost naučit se enterprise způsob programování, práci a komunikaci v teamu

• znalost C#  
• znalost principů OOP  
• základní znalost LINQ a SQL  
• výhodou znalost EntityFrameworku, WCF, principů SOLID a návrhových vzorů

Pohovor a test. Výhodou je ukázka vlastní práce.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

PTT Software
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Ekonomie
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Jsme celosvětovou jedničkou na trhu poradenských služeb. Pomocí 
nejmodernějších technologií pomáháme v tradičních oblastech auditu, 
daní či práva. Nabízíme však i kreativní řešení v oblastech datové analýzy 
nebo kybernetické bezpečnosti. Našimi klienty jsou velké mezinárodní 
společnosti i menší české podniky. Spokojenost zákazníků jde u nás 
ruku v ruce s dodržováním etických a právních zásad. Díky tomu máme 
s našimi klienty vybudovaný dlouhodobý vztah založený na vzájemné 
důvěře.

Nabízíme široké spektrum studentských a absolventských pozic v oblasti 
auditu, daní, finančního a podnikového poradenství, IT, řízení IT rizik,  
v oblasti technologií, správy systémů či kybernetické bezpečnosti.

Nejen z práce je člověk živ. Proto se snažíme, abychom se potkávali  
i mimo firmu a pracovní dobu. Společný čas trávíme nejen na poradách, 
ale také na obědech, józe či na horách. Tykáme si. A téměř neustále 
pracujeme v týmech, ne osamotě.

Požadavky se mění podle pozice, vždy ale hledáme:  
• motivaci a zájem o práci v daném oddělení a k dalšímu odbornému rozvoji  
• plynulou znalost českého a dobrou úroveň anglického jazyka  
• profesionální a iniciativní přístup  
• dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint)

Přijímací proces v PwC je velmi rychlý. Pokud uspěješ v testech, budeš 
pozván do dalšího kola, které probíhá většinou formou assessment 
centra nebo tě čekají osobní pohovory. Zpravidla ten samý den se dozvíš, 
zda jsi uspěl a dostaneš pracovní nabídku. Více informací se dozvíš na 
www.PwCkariera.cz

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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PwC Česká republika

www.pwc.cz  
Daniela Čapková  daniela.capkova@cz.pwc.com
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www.quanti.cz
Václav Podlipný  kariera@quanti.cz

A32

Quanti s.r.o. je technologickou firmou. 
Vše začalo větou: „Postavme si robota.“ Už jako kluci měli zakladatelé 
společnosti sen. Dělat věci, které jsou „cool“. Takové věci umíme 
opravdu dobře, ale samotný nápad není vše. Vždy je třeba se zamyslet 
nad reálným přínosem. Nyní realizujeme i největší české portály  
a poskytujeme komplexní služby při realizaci projektu od analýzy  
a návrhu až po provedení a správu. Kromě portálů dodáváme našim 
klientům databázové systémy, mobilní aplikace pro všechny platformy,  
či návrhy hardware. Díky širokému záběru společnosti jsme schopni 
dovést projekt od návrhu hardware až po uživatelsky přívětivé aplikace.

Nové spolupracovníky, kteří: 
• mají nápady a nebojí se je říct 
• zajímají se o nové technologie 
• rádi se učí něco nového

• spolupráci s lidmi z několikaletou praxí v oboru 
• práci na zajímavých technologických projektech 
• volnou pracovní dobu s možností časté práce z domova 
• mladý a přátelský kolektiv 
• možnost práce při studio 
• pracoviště s fotbálkem a odpočinkovou místností  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Quanti s.r.o.
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ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je součástí světového koncernu 
Rohde & Schwarz se sídlem v Mnichově s více než 80letou historií  
a také na špičce bezdrátové komunikace a měřicí a vysílací techniky 
ve více jak 100 zemích světa. Závod ve Vimperku patří od roku 2001  
k nejvýznamnějším zaměstnavatelům regionu. Přes 700 zaměstnanců 
využívá od roku 2016 v rámci další modernizace novou výrobní halu.    
Výrobní odvětví:  
• Testovací a měřicí technika   • Radiokomunikační systémy  
• Radiomonitorovací systémy   • Televizní a rozhlasová vysílací technika 
pro analogové a primárně digitální vysílání  
• Systémová řešení pro zajišťování bezpečnosti informací  

• Strojaře/technology, Elektrotechnické konstruktéry, Mechanické 
konstruktéry, Produktové inženýry, Odborníky na kvalitu, Odborníky na 
logistiku 
• Stipendijní program pro VŠ studenty - nabízíme až 8 000 Kč měsíčně, 
podporu během studia i při zpracování VŠ závěrečných prací  

• Zázemí stabilního německého koncernu  
• Bohatou nabídku odborného vzdělávání pro studenty i absolventy
• Možnost firemního bytu   • Příspěvek na dopravné a stravné  
• Týden dovolené navíc   • Penzijní připojištění  
• Moderní pracovní prostředí   • Firemní sportovní oddíly   
Více informací na vimperk.rohde-schwarz.com.

• Vášeň pro bezdrátovou vysílací techniku a nejnovější technologie  
• Chuť do dalšího vzdělávání a rozvoje  
• Zájem o technická či technologická odvětví  

• Stipendijní program Go-for-Master pro VŠ studenty denního studia 
elektrotechnických a strojírenských oborů    
• Praktikum pro VŠ studenty    
• Vlastní pilotní projekt RSchule, který poskytuje vybraným uchazečům 
základní elektrotechnické vzdělání  

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

317

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, 
s.r.o.

vimperk.rohde-schwarz.com
Adéla Matejová  Adela.Matejova@rohde-schwarz.com
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Humanitní

Ekonomie

Informatika

rb.jobs.cz
Tomáš Rybáček  tomas.rybacek@rb.cz
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Raiffeisenbank a.s. je univerzální bankou působící na českém trhu  
od roku 1993, podle celkových aktiv je pátou největší bankou v ČR. 
Nabízíme široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní 
klientele. Klienty obsluhujeme v síti více než 130 poboček a klientských 
center po celé ČR.
Práce v bance nabízí mnoho možností pro seberealizaci – ať už v přímém 
kontaktu s klientem či v expertních odděleních (IT, Risk...), která obchod 
podporují. V Raiffaisenbank si hodně chválíme kvalitní nadřízené, dobré 
mezilidské vztahy a možnost kariérně se posouvat.

Precizní a spolehlivé studenty či absolventy, které láká příležitost 
vyzkoušet si zajímavou práci. 
Nabízíme řadu pozic, kde není potřeba mít mnoho praxe, ceníme si 
učenlivosti a opravdového zájmu o práci. A i když u nás začnete zatím jen 
na brigádě, máte pak velkou šanci uplatnit se v bance dál.

• Příležitost začít ve stabilní a známé společnosti s prací, která má smysl.
• Možnost pracovat se zkušenými odborníky, kteří jsou respektovaní na 
trhu. 
• Podporu při chuti růst a vyzkoušet si další oblasti v bance, budete-li 
na to mít. 
• Vstřícnost a pomocnou ruku, když si s něčím nebudete vědět rady.

Požadavky na uchazeče k jednotlivým pozicím, můžete naleznout  
na rb.jobs.cz

Vše, co potřebujete vědět o výběrovém řízení u nás, naleznete na: 
rb.jobs.cz/pruvodce-vyberovym-rizenim

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Raiffeisenbank
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ricardo.jobs.cz | ricardo.com   
Marcela Martínková  marcela.martinkova@ricardo.com

106

Ricardo je nadnárodní konzultační společnost, zabývající se technickým 
a environmentálním poradenstvím. 
Naše společnost zaměstnává více než 2700 špičkových techniků, poradců 
a vědců, kteří řeší náročné projekty v oblasti konstrukce spalovacích 
motorů, převodových ústrojí, vozidel, hybridních a elektrických systémů, 
i v oblasti analýzy dopadů na životní prostředí. 
Naše aktivity dále zasahují do oblasti osobních, nákladních a kolejových 
vozidel, vojenských vozidel, motocyklů, stavebních a zemědělských 
strojů, lodní dopravy, i do oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

• Konstruktéry/ky    
• Výpočtáře/ky 
• Programátory/ky C++    
• Matematické modeláře/ky 
• Qt návrháře/ky hardwaru   
• Vývojáře/ky řídících systémů 
• Programátory/ky embedded system   

• Zaměstnání v prestižní mezinárodní společnosti 
• Zahraniční pracovní stáže a absolventský program 
• Denní využití anglického jazyka a možností jeho dalšího studia 
• Neformální firemní kulturu a flexibilní pracovní dobu 
• Moderní kancelář v blízkosti centra (tramvaj, metro B)  
• Množství firemních benefitů

• Ukončené VŠ vzdělání pořadovaného oboru (FS, FEL, MatFyz, Aplikovaná 
mechanika) 
• Praxe vítána 
• Základní znalost angličtiny 
• Zájem o práci v automobilovém průmyslu a vývoji, výzkumu

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Ricardo Prague s. r. o.
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boschskyjob.cz/ceske-budejovice
Zdeněk Holenka  Zdenek.Holenka@cz.bosch.com

101

Naše firma je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů 
komponent pro automobilový průmysl. V minulých letech jsme v Českých 
Budějovicích kromě výroby vybudovali i moderní vývojové a zkušební 
centrum, které nám dovoluje pracovat na stále prestižnějších projektech! 
V současné době zaměstnáváme přes 4000 zaměstnanců, kteří oceňují 
především možnosti profesního rozvoje a spolupráce na mezinárodních 
projektech.

• vývojové a zkušební inženýry   • technology  
• inženýry kvality    • konstruktéry  
• specialisty na simulace   • specialisty na plasty  
• specialisty na senzory   • specialisty na konektory  
• specialisty na spojovací technologie  
• vedoucí projektů ve vývoji  
• vedoucí projektů technického nákupu

• perspektivní zaměstnání   • program podpory bydlení  
• zajímavý motivační program   • stabilní zázemí silné nadnárodní firmy
• cestovní připojištění pro zaměstnance    
• spolupráce během studia (brigády, bakalářské a diplomové práce, stipendium, 
akce pro studenty…)

Požadujeme vysokoškolské vzdělání technického směru s komunikativní 
znalostí anglického nebo německého jazyka.

Na základě zaslání Vašeho životopisu v české + německé/anglické 
variantě budete kontaktováni personalistou s žádostí o krátký telefonický 
rozhovor. V případě kladného stanoviska po telefonátu budete pozváni  
k osobnímu pohovoru. Cca po týdnu obdržíte vyrozumění ohledně 
výsledku výběrového řízení.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Robert Bosch, spol. s r.o.  
České Budějovice

„Každý úspěch má svůj počátek.“

We bring innovation
Automotive Technology

Robert Bosch, České Budějovice
Pracujeme na projektech pro Audi, BMW, Ferrari, Mercedes 
Benz, ŠKODA či Volkswagen. Odpovídáme za inovace našich 
produktů a spoluřídíme jejich výrobu i v ostatních závodech 
Bosch po celém světě. Vyvíjíme a vyrábíme například systém 
DNOX, snižující množství škodlivých látek z naftových motorů. 

Vývoj a testování
Staň se součástí hlavního vývojového a testovacího centra 
v oblasti autokomponent, které se podílí na inovativních pro-
jektech pro celý svět. Buď u vývoje nové generace produktů 
Bosch.

Výrobní technologie
Buď součástí moderního výrobního oddělení, které svým 
zaměstnancům nabízí neustálé příležitosti k rozvoji. Naší 
prioritou je dodávat výrobcům automobilů produkty Bosch 
v nejvyšší kvalitě, včas a přesně podle požadavků.

Zajištění kvality
Začleň se do týmu, který ví, jak zajistit nejvyšší standard od 
dodavatelských fi rem. Vždy se snaží o bezchybnost a splnění 
technických a kvalitativních požadavků našich klientů - svě-
tových automobilek.

www.bosch.cz/kariera-cb
www.boschskyjob.cz

Kontakt:
Zdenek.Holenka@cz.bosch.com

 7.4. 2017 Pohovor “nanečisto” 
(aneb jak uspět ve výběrovém řízení)

 13.4. 2017  Den žen u fi rmy Bosch

 21.4. 2017 Den technologa

 28.4. 2017 Den vývojáře

 5.5. 2017 Den plastaře

 12.5. 2017 Den kvalitáře

 19.5. 2017 Den mechatronika
 (uzávěrka přihlášek těchto akcí do 31.3. 2017)
....................................................................................

 11.-15.9. 2017 Bosch univerzita 2017

 (uzávěrka přihlášek Bosch univerzita 2017 
do 30.6. 2017)

Seznamte se s námi!

Stravné, ubytování a doprava bude 
hrazena!
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Informatika

Elektro

www.rlp.cz
Bc. Iva Márová  marova@ans.cz

319

Posláním ŘLP ČR, s. p., je poskytovat bezpečné, kvalitní a nákladově 
efektivní letové navigační služby, které naplní očekávání našich zákazníků 
v kooperativním a zároveň konkurenčním prostředí letecké dopravy jak 
na národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.    
ŘLP ČR, s. p., je stabilní, spolehlivá a předvídatelná součást civilního 
letectví v České republice, aktivně podporující jeho další dynamický 
rozvoj, zároveň však také sebevědomý prvek evropských integračních 
a liberalizačních procesů v ATM prostředí, v jehož rámci bude dále 
zvyšována jeho celková hodnota a konkurenceschopnost.    

Hledáme zájemce na tyto pozice:  
• řídící letového provozu,  
• servisní personál ATM systémů.   
Veškeré informace o nabízených pozicích získáte na www.rlp.cz v sekci 
„Kariéra / Aktuální nabídka pracovních pozic“.

• zajímavou práci v prosperujícím a stabilním oboru s využitím nejmodernějších 
technologií  
• bezplatné získání potřebné kvalifikace  
• soustavné vzdělávání a zvyšování odborné úrovně  
• motivující finanční ohodnocení  
• systém péče o zaměstnance

Hledáme zájemce o letectví a práci v perspektivní firmě, kteří se chtějí 
stále učit novým poznatkům, jsou odolní vůči permanentní psychické 
zátěži, jsou schopni pracovat v týmu a ovládají anglický jazyk.

Informace o průběhu výběrového řízení získáte na www.rlp.cz v sekci 
„Kariéra / Řídící letového provozu“ a v sekci „Kariéra / Servisní personál 
ATM systémů“.

Řízení letového provozu ČR, s. p.
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WEBSITE:

IT

Electrical

Full time

Bachelor / Diploma 
thesis

Silicon & Software Systems (S3 Group) designs Integrated Circuits for the 
world’s leading technology companies. Since 1986 we’ve been delivering 
cutting-edge design solutions on time, ensuring clients get to market 
faster – with confidence. Our exceptional portfolio of in-house design 
expertise includes Digital IC, System on Chip, Mixed Signal designs and IP 
blocks. S3 Group supports a worldwide customer list of Semiconductor 
Companies and OEMs from it’s design centres in Ireland, Czech Republic, 
Portugal and Poland. S3 Group has been established in the Czech Republic 
since 1998 and currently employs 22 people at our Prague Design Centre.

Vacancies exist for Digital IC Design Engineers and RF/Analog Design 
Engineers, within our Prague Design Centre. You will be part of an 
experienced IC design team contributing to the successful development 
of complex system-on-chip (SoC) solutions on leading-edge technologies.

• Opportunity to work on advanced designs using leading-edge 
technologies in multinational teams  
• Competitive salary    
• Career development prospects  
• Professional working environment  
• Friendly and relaxed atmosphere  
• Travel and training opportunities

N16

S3 Group

s3group.com   
Jan Kovalský  jan.kovalsky@s3group.com
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Elektro

Strojní

www.saint-gobain.cz
Michaela Koberová  michaela.koberova@saint-gobain.com

208

Skupina Saint-Gobain patří mezi TOP 100 průmyslových firem světa.  
Navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují 
inovativní řešení energetické efektivity a ochrany životního prostředí. 
Dodává komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. 
Vyrábí skla pro stavebnictví i automobilový průmysl a systémy zásobování 
vodou.    
V ČR působí Saint-Gobain od roku 1992. Aktuálně do ní patří  
4 společnosti, spravující 14 výrobních závodů, 9 značek a zaměstnávající  
4 000 zaměstnanců. Roční obrat přesahuje 14,5 mld. Kč. Na základě přísného  
a nezávislého auditu získala skupina opakovaně certifikaci TOP EMPLOYER.

Hledáme strojní a procesní inženýry, inženýry kvality a další potřebné 
techniky, kteří mají zájem pracovat ve výrobní firmě.  Dále vítáme elektro 
inženýry zajímající se o automatizaci v řízení výroby.

• Příležitost zažít skvělý pocit, když se věci daří  
• Velký prostor pro získávání zkušeností a pro další vzdělávání  
• Možnost spolupráce s dalšími závody v rámci koncernu SG  
• Kamarádský tým, na který se dá spolehnout  
• Pěkná finanční odměna  
• Samozřejmě stravenky/závodní stravování, 5 týdnů dovolené…

• VŠ technického směru  
• Zájem o technologie, výrobu  
• Komunikativní úroveň anglického jazyka  
• Němčina, francouzština výhodou    

Ve většině případů je výběrové řízení dvoukolové. Potkáte se se zástupci 
personálního oddělení a manažery dané oblasti. Během pohovorů také 
rádi ukážeme výrobní části závodů a pracoviště.  Hodně se budeme ptát, 
co vás opravdu zajímá, abychom mohli nabídnout takovou práci, která 
vás bude bavit!

Saint-Gobain
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.sefira.cz   
Jana Špryngarová  spryngarova@sefira.cz

A02

Společnost SEFIRA je stabilním dodavatelem komplexních IT řešení 
a služeb. Specializuje se na služby vytvářející důvěru v digitálním 
prostředí Evropské unie se zaměřením na moderní bezpapírová řešení  
a dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. 
V IT bezpečnosti navrhuje a realizuje řešení především v oblastech PKI, 
autentizace a IDM. Pro segment energetiky nabízí řešení pro podporu 
obchodování na evropském trhu elektřinou a plynem, plánování výroby 
elektrické energie a pro podporu smart metering řešení. Našimi klienty 
jsou například společnosti ČEZ, Česká Národní banka, Ministerstvo 
obrany nebo Kooperativa.

Hledáme mladé lidi, kteří mají zájem o smysluplnou a zajímavou práci, 
kde mohou nejenom uplatnit své schopnosti, ale i překonávat překážky, 
rozvíjet se a učit. 
Uplatní se u nás lidé, kteří umí programovat (Java, PL/SQL, Oracle), ale i ti 
se zájmem o oblast PKI, kryptografii a informační bezpečnost.

Svým zaměstnancům nabízíme kreativní práci na zajímavých a moderních 
řešeních pro významné zákazníky, prostor pro realizaci, přátelský kolektiv 
menší české firmy se zázemím kvalitního realizačního týmu, pružnou 
pracovní dobu a příjemné pracovní prostředí přímo u metra C - stanice 
Budějovická.

Od uchazečů požadujeme především zájem, iniciativní přístup, 
samostatnost a ochotu se dále vzdělávat v souvislosti s pracovními 
povinnostmi.

Kroky výběrového řízení záleží především na konkrétní pozici. Někdy stačí 
rozhovor o zkušenostech, jindy zkoumáme znalosti prakticky (formou 
testu či modelovou situací), zajímáme se o osobnost uchazeče apod.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

SEFIRA spol. s r.o.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Seznam.cz je společnost, která vyvíjí desítky internetových služeb 
a aplikací. Zkoušíme nové postupy a pracujeme s nejmodernějšími 
technologiemi.    
Pracujeme na tom, aby internet byl nejsilnější české médium a na něm 
Seznam.cz místem první volby.    
Podporujeme inovace, komunikujeme otevřeně, jednáme slušně a jsme 
neformální. Naše firemní kultura je postavena na hodnotách, které 
společně sdílíme a jsou nám přirozené.    

Hledáme nejen mistry v oboru, ale příležitost dáváme také čerstvým 
absolventům a myslíme i na studenty. Máme připravený Trainee program 
a poskytujeme jim pomocnou ruku při vedení diplomových prací.    
Napište nám na kariera@firma.seznam.cz.

• práci s nejnovějšími technologiemi (Hadoop, Docker, Cassandra, Node.js.)
• možnost učit se od odborníků (přednášíme i v Silicon Walley)
• příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání, cestování a zdraví
• 5 týdnů dovolené
• flexibilní pracovní dobu  

Nejčastěji potřebujeme specialisty se znalostí:    
• HTML, CSS, JavaScriptu  
• C++, Pythonu, Javy  
• iOS, Android, Windows Phone  
• OS Linux      

Nejprve se uvidíte s HR specialistkou, která zjistí, co umíte a co vás baví. 
Ve druhém kole se setkáte s vedoucím týmu, který hledá posilu.
Nezapomeňte být sami sebou. 
Výsledek vám dáme vědět co nejdříve.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

A25

Seznam.cz

kariera.seznam.cz  
Lucie Krupková  kariera@firma.seznam.cz
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www.sidat.cz  
Kristýna Večerková  vecerkova@sidat.cz
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Společnost SIDAT, spol. s r.o. (dále SIDAT) je česká firma s 80 ti zaměstnanci 
působící více než 25 let na trhu. V současné době zabezpečuje služby 
a dodávky v oblastech komplexní automatizace, výrobní informatiky, 
integračních projektů a customer care (dodávky HW, komplexní servis 
24,/7, odborné kurzy a poradenství). Společnost SIDAT se pohybuje 
především v oblastech výroby potravin a nápojů, výroby stavebních 
hmot, v automobilovém průmyslu, chemickém a farmaceutickém 
průmyslu či v oblastech těžby ropy. Odhadem 50% své činnosti realizuje 
na tuzemském trhu, zbylých 50% na zahraničním, především evropském 
trhu. Své kanceláře má v Praze a Brně.

• Hledáme asistenty a inženýry projektu průmyslové automatizace, 
programátory a junior programátory systémů monitorování a automatizace 
výroby do informatiky, projektanty elektro a elektrotechniky
• Více informací na www.sidat.cz/kariera

• tvůrčí práci na projektech v oblasti automatizace technologických procesů  
s možností cestování
• práci v dobře zavedené firmě s příjemnou firemní kulturou
• kanceláře na Praze 5 s možností home office
• možnost kariérního rozvoje a vzdělávání
• zkrácený nebo plný úvazek, možnost nástupu ihned

• technické vzdělání a zájem o oblast průmyslové automatizace a informatiky
• povědomí o programování PLC, HMI/SCADA nebo SQL a C#
• komunikativní znalost AJ, případně jiných cizích jazyků
• schopnost samostatné práce v rámci řešitelského týmu
• zájem o nové trendy, řidičský průkaz skupiny B

V případě, že nás zaujme Váš životopis Vás pozveme na osobní pohovor, 
který probíhá v kancelářích Praze 5. Zde probereme případné možnosti 
spolupráce, Vaše časové možnosti, cestovatelské a profesní preference. 

Plný úvazek

SIDAT, spol. s r.o.
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Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice 
a již přes 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou 
moderních a inovativních technologií. S téměř 10 000 zaměstnanci se 
řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky  
a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio 
Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy  
a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.

Hledáme kandidáty nejrůznějšího zaměření, a to jak studenty, tak 
absolventy. Uplatnění u nás najdou nejvíce studenti/absolventi 
elektrotechniky, strojírenství a IT, ale zájem máme taktéž o uchazeče  
z řad humanitních oborů se znalostí cizích jazyků. 

Podporujeme work-life balance a nabízíme širokou škálu benefitů: 
• zvýhodněné nabídky zboží a služeb: mobilní tarify, bankovní 
účty,hypotéky aj.  • kafetérie   
• příspěvek na stravování  • 5 týdnů dovolené 
• bridge days   • dny volna navíc 
• pružná pracovní doba   • příspěvek na penzijní/životní pojištění

Hledáme kandidáty se zájmem o daný obor, znalostí angličtiny nebo 
němčiny alespoň na středně pokročilé úrovni a proaktivní týmové hráče 
s tahem na branku.

Kontaktujte nás nebo nám pošlete Váš životopis a ozveme se Vám. Pokud 
Vás na naších karierních stránkách zaujme některá z pozic, neváhejte se 
na ni přihlásit!

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

222

Siemens, s.r.o.

www.siemens.cz  
Siemens Recruitment  recruitment.ssc.cz@siemens.com



KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní

Humanitní

Design

Chemie

Ekonomie

Informatika

Architektura

Elektro

Strojní

208

WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

www.skanska.cz  
Adriana Bóková  adriana.bokova@skanska.cz

N13

Skanska a.s.  Jsme jedna z nejvýznamnějších světových stavebních  
a developerských společností.  Předmětem našeho podnikání je stavební 
a developerská činnost, zejména dopravní, občanské, bytové, inženýrské 
a průmyslové stavby a správa budov. Stavíme např. domy, tovární haly, 
logistická centra, modernizujeme železniční koridory, stavíme silnice  
a dálnice, a těžíme a zpracováváme kámen.  Řídíme se Etickým kodexem 
Skupiny v našem podnikání i běžném životě.  
Jsme hrdí, že můžeme pracovat ve společnosti, která klade vysoké 
nároky na transparentnost a dodržování etických principů a hodnot  
a dlouhodobě podporuje rozvoj a vzdělávání zaměstnanců.  

• Projektant  
• BIM specialista  
• Asistent stavbyvedoucího/ mistr  

• zajímavou práci v mezinárodní společnosti  
• dlouhodobý rozvoj a vzdělávací programy  
• zaměstnanecké benefity např. týden dovolené nad rámec zákona  
• příspěvek na penzijní a životní pojištění   
• zvýhodněný mobilní tarif pro vás i vaší rodinu a jiné  
• 2 dny placeného volna, stravenky v hodnotě 90 Kč 

• absolvent stavební nebo strojní fakulty  
• znalost anglického jazyka výhodou  
• chuť se dál vzdělávat  

Osobní setkání se specialistou HR a vedoucím volné pracovní pozice.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Skanska a.s.

Nabízíme nejen zajímavou 
práci v moderní společnosti, 
ale i možnost profesního 
rozvoje, skvělou atmosféru 
a hlavně přátelský kolektiv.
Absolventi u nás najdou 
uplatnění na pozicích:

- Projektant
- BIM specialista 
- Asistent stavbyvedoucího/ 
  mistr
- Přípravář
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Elektro

www.ceps.cz 
Tereza Smrčková  smrckova@ceps.cz
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ČEPS, a.s., je jediným provozovatelem elektro-energetické přenosové 
soustavy v České republice. Zajišťuje přenos elektřiny nejvyššího napětí 
a udržuje potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické 
energie.  ČEPS, a.s., poskytuje přenosové a systémové služby, zajišťuje 
podpůrné služby a dispečersky řídí zařízení přenosové soustavy  
i systémové zdroje na území ČR.  
Společnost ČEPS Invest je inženýrsko-dodavatelskou organizací 
rozvodných zařízení pro elektroenergetiku. Předmětem činnosti 
společnosti ČEPS Invest je zajištění technického a projektového řešení 
staveb, komplexní inženýrské činnosti. 

Hledáme talentované a motivované studenty/absolventy energetiky  
a elektrotechniky se zájmem o vystudovaný obor. 
Hledáme ty z Vás, které baví pracovat v týmu a kteří se chtějí dále učit  
a vybudovat si unikátní profesní know-how pro další kariéru.

Nabízíme zajímavé, perspektivní zaměstnání v oboru energetika/elektrotechnika 
ve společnosti, která má jedinečné know-how a disponuje unikátními činnostmi 
ve svém oboru. 
Zaměstnance odměňujeme nejenom širokou škálou zaměstnaneckých 
benefitů, ale i pestrou nabídkou vzdělávání a osobnostního rozvoje.

• student nebo absolvent elektrotechniky, elektroenergetiky
• zájem o problematiku související s předmětem podnikání společnosti 
ČEPS
• ochota rozvíjet odborné a jazykové znalosti

Výběrové řízení do naší společnosti je minimálně dvoukolové. 
První kolo příjímacího řízení se skládá z pohovoru s personalistou 
a s vedoucím daného oddělení. 
Druhé kolo je zaměřené na psychodiagnostické testování uchazečů 
o danou pozici.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Skupina ČEPS

Předáme ti 
unikátní know-how 
v oblasti provozu, 
rozvoje a údržby 
přenosové  
soustavy.

PROČ PRACOVAT VE SKUPINĚ ČEPS?

Získáš znalos-
ti o fungování 
a vytváření 
elektroenerge-
tického trhu.
 

Umožníme ti 
spolupracovat 
se špičkovými 
odborníky 
ve svém 
oboru v ČR 
i v zahraničí.

Nabídneme 
ti možnosti 
dalšího vzdělání 
a osobního 
rozvoje.

Jsme výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy České republiky. 
Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. 
Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu o napětí 220 kV a 400 kV. Všem 
účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přenosové služby za rovných a transparentních 
podmínek. Aktivně se podílíme na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i Evropě.

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

PŘIDEJ SE MEZI NÁS!
Aktuálně obsazované pozice najdeš na našich webových stránkách v sekci Kariéra.

Kontaktní adresa:
ČEPS, a.s., ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
www.ceps.cz, www.cepsinvest.cz
e-mail: kariera@ceps.cz

I n v e s t

www.skupinaceps.cz

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

I n v e s t

www.skupinaceps.cz

PŘINES NÁM SVOU ENERGII!

Jsme prima 
kolektiv, 
pracujeme 
v přátelském 
prostředí 
a máme fajn 
benefity.
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www.kdejinde.cz  
Martin Klacián  martin.klacian@cez.cz
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Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením 
v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je 
největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává zákazníkům 
plyn a teplo. Společnost ČEZ je jádrem skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž 
aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, 
distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného 
výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo 
zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ je aktivní 
na poli vědy i inovací, v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí  
a elektromobilů. 

Aktuální nabídku pracovních pozic v celé Skupině ČEZ a akcí pro studenty 
a absolventy, na kterých se můžeme setkat, najdete na: 
www.kdejinde.cz.

Získáte práci, v rámci které si budete dále rozvíjet znalosti a zkušenosti. 
Nabídku benefitů, jako např. týden dovolené navíc, příspěvky na rekreaci, 
penzijní připojištění nebo životní pojištění. Poskytováním různých druhů 
pracovního volna se snažíme vyjít vstříc potřebám našich zaměstnanců.

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Skupina ČEZ

KDE JINDE
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KDE JINDE

MÁTE NAPĚTÍ POD KONTROLOU

KDE JINDE

SVOJÍ ENERGIÍ ROZHÝBETE FIRMY I OBCE

KDE JINDE

OVLIVNÍTE BUDOUCNOST ENERGETIKY

KDE JINDE

ROZSVÍTÍTE LIDEM ŽIVOT
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

www.eurovia.cz  
Ing. Daniela Vernerová  kariera@eurovia.cz

S04

Patříme k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice, 
pyšníme se více než 60letou historií a jsme jedničkou v oblasti dopravně 
inženýrského stavitelství. Svým zaměstnancům nabízíme zázemí silné 
nadnárodní společnosti a všem zákazníkům naopak regionální řešení.
Stavíme na všestranných zkušenostech, špičkovém technologickém 
zázemí a na zodpovědném přístupu svých zaměstnanců, kteří jsou naším 
největším bohatstvím. Naším posláním je budovat moderní infastrukturu, 
stát za významnými projekty v oblasti dopravního inženýrství a být 
neustále Na společné cestě! Bude nám potěšením, když se k nám přidáte.

Především absolventy stavebních oborů, kterým nabízíme uplatnění  
na pozicích:  
• Kalkulant – přípravář nabídek  
• Výrobní přípravář  
• Asistent stavbyvedoucího  
• Dále nabízíme studentům stavebních oborů možnost spolupráce formou 
brigád  

• Možnost spolupráce během studia s perspektivou přechodu do pracovního 
poměru  
• Zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí  
• Další vzdělávací a rozvojové aktivity  
• Účast na významných stavebních projektech  
• Možnost kariérního postupu  

• Zájem o stavebnictví  
• Proaktivní přístup, samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita  
• Mobilita a ochota cestovat, působíme na území celé České republiky, 
nabízíme rovněž uplatnění v rámci koncernu VINCI  

• V rámci veletrhu vyplňte dotazník se zástupcem naší společnosti přímo na stánku 
• Případně zašlete svůj životopis včetně motivačního dopisu na  
kariera@eurovia.cz
• Budete absolvovat telefonický či osobní pohovor s personálním útvarem  
• V případě úspěchu následuje sjednání schůzky s příslušným vedoucím 
zaměstnancem  

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Skupina EUROVIA CS

NA SPOLEČNÉ CESTĚ

www.eurovia.cz
kariera@eurovia.cz

ke kariéře
„Jsem absolventem ČVUT v  Praze, obor konstrukce a  dopravní 
stavby. Ve  společnosti EUROVIA CS pracuji déle než deset let, 
v  současné době na  dokončení již zprovozněného úseku dálnice 
D8 Lovosice–Řehlovice v celkové hodnotě 10,5 mld. Kč.“

Ing. František Zukerstein (37 let)
hlavní stavbyvedoucí, závod Ústí nad Labem

Patříme k  nejvýznamnějším stavebním � rmám v  České republice, 
pyšníme se více než 60letou historií a  jsme jedničkou v  oblasti 
dopravně inženýrského stavitelství. Svým zaměstnancům nabízíme 
zázemí silné nadnárodní společnosti a  všem zákazníkům naopak 
regionální řešení. Stavíme na  všestranných zkušenostech, 
špičkovém technologickém zázemí a  na  zodpovědném přístupu 
svých zaměstnanců, kteří jsou naším největším bohatstvím. 
Naším posláním je budovat moderní infrastrukturu, stát 
za  významnými projekty v  oblasti dopravního inženýrství a  být 
neustále Na společné cestě! 

Bude nám potěšením, když se k nám přidáte!
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu kariera@eurovia.cz.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

www.smp.cz   
Ivana Hlochová  hlochova@smp.cz

S05

Rychlejší a bezpečnější dopravní komunikace, přístup všech k dostatečnému 
množství pitné vody, objekty bytové a občanské vybavenosti, stavby  
s velkým rozsahem a technickou náročností – projekty, na jejichž budování 
se podílí, a obory, ve kterých je společnost SMP CZ pevně zakotvena.  
S našimi klienty, zainteresovanými stranami pracujeme v logice partnerství 
s cílem umožnit jim realizaci projektů, o kterých sní. Nabízíme technologie, 
znalecké posudky a garantujeme dobrý tým na správném místě a ve 
správný okamžik. 

Příliš zvídaví? Příliš smělý? Příliš kreativní? Příliš ambiciózní? Příliš 
velkorysí? To vše vám bylo často vytýkáno. Ve VINCI tomu tak nebude, 
vaše lidské kvality naše firmy obohatí.

Hledáte skutečnou pracovní výzvu? U nás vám bude dobře.

Samostatnost a odpovědnost.

Sledujte naše webové stránky s nabídkami pracovních příležitostí.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Skupina SMP
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

SOFTEC GROUP působí více než 25 let na trhu informačních technologií.  
V ČR nabízíme služby prostřednictvím dceřiné společnosti Softec CZ s.r.o.  
Patříme mezi přední společnosti poskytující komplexní poradenskou 
činnost v oblasti SW technologií. 
Našimi klienty jsou významné společnosti v oboru bankovnictví, 
pojišťovnictví, státní správy, průmyslu a telekomunikací.  Naší silnou 
stránkou je hlavně: 
• poradenství v oblasti informačních systémů a consulting
• analýza, návrh a vývoj komplexních IT řešení na míru 
• systémová integrace 
• dlouhodobá údržba dodaných řešení

Hledáme juniory: 
• SW analytik   
• Test designer 
• SW vývojáři - JAVA, .NET, Angular, React.  
Na jaře pripravujeme workshop Way To Frontend. Naši specialisté Ti 
představí práci s nejmodernejšími technologiemi.  Můžeš se také zapojit 
do My WTF Academy a získat tak zkušenost z reálných projektů.    

• práci na inspirativních projektech zajišťujících tvůj odborný růst 
• kontakt s nejmodernějšími technologiemi 
• příjemné a tvořivé prostředí pro práci 
• výjimečný a podporující tým 
• zajímavý benefitní systém

Stačí, pokud máš chuť na sobě pracovat, jsi aktivní a máš za sebou 
nějaké školní nebo mimoškolní projekty se zaměřením na IT.

Zaujalo Tě to? Pošli své CV na kariera@softec.cz.  Úspěšným kandidátům 
nabídneme „dream job“ :)

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

A03

Softec CZ, s.r.o.

www.softec.cz
Michaela Kunstátová  kariera@softec.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

solarturbines.jobs.cz
Kovaleva Julia  kovaleva_julia@solarturbines.com

N12

Společnost Solar Turbines Incorporated má sídlo v San Diegu v Kalifornii 
ve Spojených státech. Je dceřinou společností společnosti Caterpillar 
Inc. a je jedním z předních světových výrobců průmyslových plynových 
turbín. V 98 zemích má více než 14 500 jednotek a realizuje v nich více 
než 1,7 miliardy provozních hodin.

• Strojní inženýr  
• Skladník
• Testovací technik  
• Technik montáže
• Logistik   
• Tool Designer

Práci v ojediněle stabilním oboru a ve společnosti s příjemnou firemní 
kulturou.  Zajímavé mzdové ohodnocení včetně 13. a 14. platu.  
Firemní benefity (stravenky, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní 
nebo životní pojištění, dovolená navíc, káva a čaj zdarma, jazykové kurzy 
a mnoho dalšího).  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Solar Turbines EAME, s.r.o

 Hledame nove superhrdiny do nasi party

www.solarturbines.jobs.cz

JDI NA

Průměrná doba
setrvání zaměstnance

v naší společnosti je 15 let, 
Rekord je 65 let v Solar            

Turbines

   Splníte si sen
       spolupracovat na

   mezinárodních projektech    
         či pracovně vycestujete

        do zahraničí

Jsme společnost
s dlouholetou 

tradicí a výbornou
obchodní perspektivou
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Stavebnictví

Ekonomie

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou 
institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování 
stavu životního prostředí. Spolufinancuje projekty zaměřené na ochranu 
vod, zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, 
nakládání s odpady a ochranu přírody a krajiny a environmentální 
vzdělávání. Realizuje 
• Operační program Životní prostředí 
• Program Nová zelená úsporám 
• Národní program Životní prostředí

• referenty/administrativní pracovníky
• projektové manažery 
• finanční manažery  
• metodiky
• právníky

• příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb
• zaměstnanecké sportovní akce
• pružnou pracovní dobu • odborné vzdělávání 
• jazykovou výuku  • 5 týdnů dovolené   
• mobilní telefon  • 5 sick days   
• notebook   • stravenky 

• požadované vzdělání dle platové třídy
• požadovanou státní příslušnost
• bezúhonnost a svéprávnost 
• zdravotní způsobilost
• věk 18 let   

1. Reakce na inzerát. 
2. Zaslaní požadovaných dokumentů. 
3. Osobní pohovor.

Praxe / Stáž

S02

Státní fond životního prostředí ČR

www.sfzp.cz
Dominika Erlmanová  dominika.erlmanova@sfzp.cz

LETNÍ 
SEMESTR 

V KC

SEMINÁŘE V KÁCÉČKU 

OSOBNOSTNÍ TESTOVÁNÍ
CELÝ SEMESTR 

KAFE S KOUČEM
CELÝ SEMESTR 

VŠECHNY AKCE JSOU PRO STUDENTY  ZDARMA!

KNIHOVNA KÁCÉČKA 5 DNŮ V TÝDNU 

Chceš se lépe poznat? Ujasnit si, co tě 
motivuje a co je pro tebe důležité? Znát 
svůj osobnostní profil i způsoby, jak se 
vyrovnáváš se stresem?

Chceš efektivněji dosáhnout svých cílů, 
ujasnit si priority, najít ztracenou moti-
vaci nebo třeba využít lépe svůj poten-
ciál v situacích, ve kterých si nevíš rady?

Najdeš tu okolo 200 knížek o tom, jak se stát úspěšným, vést lidi, dosahovat 
svých cílů, být mistrem v komunikaci, změnit svoje zvyky, mít stres pod kont-
rolou... zkrátka o tom, jak se přiblížit ke spokojenému a šťastnému životu.

PERSONÁLNÍ PORADNA
Hledáš práci? Personalista z firmy ti pomůže vylepšit CV a motivační dopis.
Nově si můžeš vyzkoušet pohovor nanečisto.

   9. 5. 

Kariérní centrum ČVUT kariera@cvut.cz www.kariernicentrum.cz

KARIÉRNÍ PORADNY
Na jakou práci se hodíš? Kde a jak nejlépe uplatníš svůj talent? Jak využít své silné stránky a jak 
pracovat s těmi slabými? Váháš mezi malou a velkou firmou nebo chceš rovnou podnikat?

   25. 4.    16. 5.    30. 5.

 4. 4.  Time management – Evernote
 11. 4.  Podnikatelským myšlením 
   ke spokojenosti
 26. 4.  Osobní značka
 3. 5.  Modelové Assessment centrum
 10. 5.  LinkedIn Hacking
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Elektro

Strojní

www.st.com
Jana Fischerová  jana.fischerova@st.com

224

STMicroelectronics je předním světovým výrobcem polovodičových 
součástek sloužící zákazníkům v celém spektru aplikací. Jako lídr na 
trhu spolupracujeme s našimi zákazníky na nadčasových inovativních 
řešeních. 
 
Pražská pobočka má 170 zaměstnanců a zabývá se především návrhem 
integrovaných obvodů a aplikační podporou velkých zákazníků.

Nadšené elektroinženýry, kteří se v naší firmě mohou realizovat jako 
Aplikační inženýři zabývající se procesory, výkonovými měniči pro 
průmyslové pohony, fotovoltaiku atd., ale například i jako návrháři 
integrovaných obvodů.

• Práci v mladém kolektivu a neustálý kontakt s moderními technologiemi
• Plně vybavené pracoviště s moderní měřicí technikou
• Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
• Možnost cestovat a v neposlední řadě atraktivní platové ohodnocení  
s celou řadou zaměstnaneckých benefitů

• Probíhající nebo ukončené VŠ vzdělání v oboru elektro nebo informatika
• Aktivní znalost angličtiny

Jedno či dvoukolové výběrové řízení s oddělením HR a technickým 
managerem.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

STMicroelectronics
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

Jako technologický koncern evropského formátu poskytující služby 
v oblasti stavebnictví se každoročně celosvětově podílíme na tisících 
staveb tím, že soustředíme ty správné lidi, stavební materiály a stroje ve 
správném čase, na správném místě.  
Bez týmové spolupráce - napříč geografickými hranicemi a oblastmi - by to 
nebylo možné. Když naši zaměstnanci převezmou iniciativu a odpovědnost, 
a při tom všichni táhnou za jeden konec pomyslného provazu, pak jsou 
možnosti nekonečné - i vzhledem k osobní kariéře.  
Staňte součástí našeho týmu!

Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální 
kompetencí. Jako atraktivní zaměstnavatel nabízí koncern rozmanité 
oblasti nasazení, dalšího vzdělávání a kariéry, a to na lokální i mezinárodní 
úrovni. Těšíme se na to, že Vás budeme mít možnost poznat!

Nabízíme uplatnění téměř ve všech oblastech stavebnictví. Máme 
vypracovaný trainee program pro absolventy škol. Poskytujeme možnost 
brigád a praxí. Nabízíme možnosti s pomocí bakalářské/diplomové práce.
Jsme přátelský kolektiv.

• Ukončené VŠ vzdělání  
• Velmi dobré PC znalosti - MS Office 
• Loajalitu, Kreativitu   
• Osobní přístup 
• Systematický a týmový způsob práce

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

S09

STRABAG a.s.

www.strabag.cz
Mgr. Karin Bílková  karin.bilkova@dsp.cz
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Design

www.swell.cz
Ing. Lenka Vyhlídalová  hr@swell.cz
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Jsme předním  poskytovatelem vývojových služeb pro automobilový 
průmysl v České republice. Od svého založení v roce 1993 vyrostla naše 
společnost z malé konstrukční kanceláře v dnešního respektovaného 
vývojového partnera evropských automobilek a jejich dodavatelů.  
S rostoucím týmem, přes 160 zaměstnanců, poskytujeme služby více 
než stovce stálých zákazníků ve 12 evropských zemích. Naši firmu tvoří 
vnímaví a komunikativní odborníci, kteří mají techniku v krvi.

Hledáme kolegy do oblastí:

• Styling/Design
• CAD konstrukce
• Výpočty
• Zkušebnictví

Pojďte s námi pracovat pro nejlepší evropské automobilky. Stojíme o váš 
talent, invenci, nadšení a energii! 
Nabízíme výborné mzdové podmínky, jazykové kurzy, příspěvek 
na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, příspěvek na ubytování  
a především zajímavou a inspirativní práci.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

SWELL, a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

SYNER, s.r.o., je stavebně-inženýrská společnost s více jak 
pětadvacetiletou historií působící v České a Slovenské republice. 
Od roku 2007 je součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny  
S group holding, a.s. Zaměřuje se na realizaci průmyslových, technologických 
a vodohospodářských staveb, sportovních komplexů, občanských, 
bytových a administrativních projektů, dopravních a ekologických staveb. 
SYNER je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku, byl 
vyhlášen „Stavební firmou roku“, je několikanásobným nositelem značky 
Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a titulu Dynamická firma. 
www.syner.cz

Angažované posily do našich týmů na pozice: 
• Stavbyvedoucí junior  
• Stavbyvedoucí TZB junior
• Přípravář výroby junior  
• Rozpočtář junior 
U nás nebudete pouhým číslem!

Vám perspektivní práci na plný úvazek a na dobu neurčitou. Podpoří Vás 
tým zkušených profesionálů v přátelské atmosféře. K zajímavé mzdě Vám 
poskytneme bonusy, 25 dnů dovolené, notebook, neomezené volání, 
stravenky/příspěvek na stravování, školení, firemní akce a výhledově 
služební vůz.

VŠ vzdělání stavebního směru (případně student posledního ročníku VŠ), 
flexibilita, samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost, iniciativnost, 
důslednost, chuť se vzdělávat. Znalost cizích jazyků výhodou, nikoliv 
podmínkou.

Pokud máte o některou z uvedených pracovních nabídek zájem, zašlete 
prosím Váš strukturovaný životopis na email: juskaninova@syner.cz nnebo 
na adresu SYNER, s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, nebo 
Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10. Vybrané z Vás budeme následně 
kontaktovat.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

S06

SYNER, s.r.o.

www.syner.cz
Mgr. Zuzana Juskaninová  juskaninova@syner.cz
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Strojní

www.skoda-kariera.cz
Ing. Adéla Dvořáková  adela.dvorakova@skoda-auto.cz

111

Staňte se součástí jediné automobilky, která v České republice nejenom 
vyrábí, ale i vyvíjí! ŠKODA AUTO patří mezi tři nejstarší výrobce automobilů 
na světě. Její historie sahá až do roku 1895. 
V Mladé Boleslavi máme moderní vývojové centrum, které umožňuje 
provádět široké portfolio testů. Využívá ho například i ŠKODA Motorsport. 
Nespočet vítězství soutěžních vozů ŠKODA je důkazem orientace na 
technické inovace, jež pro nás byly, jsou a budou aktuálním tématem. 
V současné době se naše pozornost více a více zaměřuje také na 
elektromobilitu a konektivitu.

Ve ŠKODA AUTO hledáme aktivní mladé lidi převážně technických,  
ale i ekonomických oborů, kteří hovoří cizími jazyky a mají inovativní 
myšlení.

Studentům umožňujeme již během studia aplikovat získané znalosti do 
podnikové praxe prostřednictvím odborných stáží, během nichž mohou 
za podpory našich odborníků vypracovat i svou závěrečnou práci. 
Pro absolventy magisterského stupně studia nabízíme možnost jednoletého 
Trainee programu.

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

ŠKODA AUTO NASTARTUJ
        SVOU KARIÉRU
VE ŠKODA AUTO
Za kterou inovací budeš vidět ty?

Praxe a závěrečné práce
Odborná praxe ve ŠKODA AUTO je skvělou příležitostí, jak úzce 
spolupracovat s našimi odborníky ze všech oblastí.

Co ti nabízíme?
   Úzkou spolupráci na zajímavých projektech

    Odborné vedení závěrečné práce

    Rozvoj tvých odborných znalostí a dovedností

    Odměnu v rozmezí 90 až 110 Kč za hodinu

    Stravování za výhodné ceny a možnost ubytování

Doktorandský program
Náš doktorandský program je v rámci České republiky unikátní.
Pro studenty doktorského studia je to jedinečná příležitost, jak svoji 
dizertační práci vypracovat ve spolupráci s profesionály ŠKODA AUTO.

Co ti nabízíme?
    Úzkou spolupráci na dizertační práci s odborníky

z praxe

    Zahraniční exkurze a setkání s manažery

    Rozvojový program v praxi (odborné a jazykové kurzy)

    Flexibilní pracovní dobu

Nepropásni svou šanci a přihlas se právě teď na webu www.skoda-kariera.cz /skodaautokariera
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www.skoda.cz
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Společnost Škoda Transportation je v oboru dopravního strojírenství 
tradiční českou firmou se silným postavením na domácím i světovém 
trhu. Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak, jako 
plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát let.  
Mateřská společnost Škoda Transportation a její dceřiné firmy se 
cíleně zaměřují na obor dopravního strojírenství. Mezi klíčové výrobky 
patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské 
vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro 
dopravní systémy.

Uplatnění u nás najde široká škála oborů. Mezi ty nejhledanější u nás 
patří konstruktéři, projektanti, technologové a obecně absolventi se 
strojním a elektro zaměřením. Neztratí se u nás ani šikovný odborník na 
IT nebo projektový manažer.

Jestli oceníš rychlý kariérní růst, pestrou pracovní náplň a práci pod 
úspěšnou českou firmou, tak se Ti u nás bude líbit.

U nás se cení především zájem o obor, nadšení a chuť se naučit něco 
nového. A pokud k tomu budeš umět nějaký světový jazyk, budeme jen rádi.

Nepotrpíme si na formality. Pošli nám svůj životopis, dáme si schůzku  
a vše to spolu probereme, třeba u kávy.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Škoda Transportation
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Společnost TE Connectivity je největším světovým výrobcem a dodavatelem 
kabelové a konektorové techniky. 
Závod v Trutnově zaměstnává 1200 zaměstnanců. V trutnovském  
TE Connectivity vyrábíme široké spektrum elektrotechnických výrobků  
v provozech v centru města a od roku 2003 také v Trutnově-Poříčí. 
Hlavní zaměření trutnovských závodů je výroba komunikačních a síťových 
relé, speciálních konektorů a odporů, teplem smrštitelných ochranných 
a identifikačních prvků pro automobilový, letecký, elektrotechnický  
a zdravotnický průmysl a výroba pro solární panely.

Hledáme studenty se skutečným zájmem a zapálením pro nové věci.   
V současné době hledáme do našeho TEamu kolegy na pozice:  
• Procesní inženýr    
• Produktový inženýr  
• Inženýr kvality    
• Programátor-elektronik  
• Konstruktér

• Budoucnost a zázemí v nadnárodní společnosti  
• Individuální přístup a prostor pro profesní růst  
• Odborné vedení Vaší bakalářské/diplomové práce  
• Odborné praxe/ stáže/ exkurze ve firmě  
• Trainee program    

Nastartujte Vaši kariéru s námi !
Hledáme studenty/absolventy VŠ chemického nebo technického směru, 
kteří mají ochotu se učit novým věcem a ovládají anglický jazyk.

Staňte se součástí našeho TEamu a kontaktujte naše personální oddělení: 
job.trutnov@te.com  
+ 420 725 692 506  
+ 420 725 692 433

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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TE Connectivity

te.jobs.cz
Michaela Bednářová  michaela.bednarova@te.com
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WEBSITE:

Full time

Part time

Practise / Intership

Bachelor / Diploma 
thesis

IT

www.tesena.com
Zuzana Chlebová  zuzana.chlebova@tesena.com
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tesena | Smart Testing is a fast-growing, dynamic, and innovative software 
testing consultancy. We are currently looking for new talent to join our 
young and friendly team of dedicated software testing professionals 
based in Prague. 
We are continuing to look for and hire the best new talent in the region. 
People who are passionate about software and technology and its use 
in both business and our own everyday lives. People who are motivated, 
organized, open-minded and with a talent for systematic, analytical 
thinking.

As a Junior QA Specialist you need only basic computer skills, willingness 
and motivation to learn new things to join us and became a Junior 
QA Specialist! If you have excellent communication skills and you are 
organised and reliable you are the right candidate for this position.

• Launch or develop your career in software testing
• Regular and intensive training with support from our Management team 
to ensure your professional and personal growth
• Interesting and challenging work
• Benefits package
• On some projects daily use of English 
• Work in a young and friendly team

• Basic computer skills, ability to use standard office software  
• Good analytical skill, systematic, observant with good attention to detail  
• Organised, reliable and able to keep to deadlines  
• Previous experience in software testing is advantage
• Good communication skills   • Ability to communicate in English

www.tesena.com/vyberove-rizeni-podle-teseny-1
www.tesena.com/vyberove-rizeni-podle-teseny-2

tesena | smart testing

C 100 M 43 K 34 PANTONE 2955 C C 65 Y 100 PANTONE 369 C



KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní

Design

Stavebnictví

Architektura

231

WEBOVÉ STRÁNKY:

Humanitní

Chemie

Ekonomie

Informatika

Elektro

Strojní

Automobilový závod TPCA je společným podnikem japonské firmy 
Toyota Motor Corporation a francouzské skupiny PSA Peugeot Citroën. 
Modely Toyota AYGO, Peugeot 108 a Citroën C1 vyrábíme již od roku 2005  
v průmyslové zóně Ovčáry u středočeského Kolína. V současné době  
u nás pracuje 3 000 lidí. Jsme jedním z největších exportérů a partnerství 
automobilek Toyota a PSA Peugeot Citroën nám dává zcela mimořádnou 
sílu. I Vy se můžete stát součástí týmu!

Naší filozofií je obsazovat pracovní pozice především absolventy 
technických vysokých škol. Všeobecnými požadavky na kandidáty 
jsou univerzitní vzdělání, komunikativní znalost anglického jazyka  
a uživatelská znalost MS Office. Uplatnění u nás ale naleznou I absolventi 
humanitních oborů.

Neustále se učíme nové věci a pracujeme na zajímavých projektech. 
Nejen nové kolegy podporujeme v jejich osobním i profesním rozvoji. 
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení a atraktivní systém benefitů šitý 
na míru vašim potřebám.

Administrativní a techničtí specialisté pracují na samostatných 
projektech, vytvářejí standardy pro procesy a zodpovídají za jejich 
případné revize. Komunikují v rámci společnosti i s dodavateli a připravují 
reporty pro vedení společnosti.

První kolo výběrového řízení se skládá z online dotazníku, který uchazeč 
vyplňuje z domova před pohovorem. Následuje pohovor s personalistou, 
včetně konverzace v anglickém jazyce. V druhém kole probíhá pohovor  
s vedoucím oddělení, do kterého se uchazeč hlásí. Část pohovoru vedena 
v anglickém jazyce.

Praxe / Stáž

307

Toyota Peugeot Citroën Automobile 
Czech, s.r.o.

www.tpca.cz
Česáková Michaela  michaela.cesakova@tpca.cz
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Lenka Paveleková  student@t-mobile.cz
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Voláte, píšete nebo brouzdáte s námi po internetu už od roku 1996. 
Začínali jsme jako Paegas a roku 2002 vystoupili na mezinárodní úroveň 
coby T-Mobile. Dnes je s námi 6 milionů zákazníků a díky nim jsme 
jedničkou na českém mobilním trhu se silnou pozici integrovaného ICT 
operátora. Neustále pracujeme na technologiích a jejich zpřístupňování 
lidem. A věříme, že se správnými lidmi se toho dá dosáhnout. Proto o své 
zaměstnance neustále pečujeme, což nám jako zaměstnavateli vyneslo  
i spoustu ocenění. Ale nejlepší bude se o tom přesvědčit na vlastní kůži.

Chtěl/a by ses podílet na vývoji nejmodernějších technologií? Věříme,  
že technologie mají lidem zjednodušovat život. A dobře víme, že být 
nejlepší a neustále posouvat hranice můžeme jen se správnými lidmi. 
Jestli se nebojíš výzev, u kterých můžeš nasbírat zajímavé zkušenosti, 
pojď do toho s námi.

U nás získáš skvělý tým kolegů, ale i výhody, které práce ve firmě posedlé 
technologiemi přináší. A nejen těch klasických (5 týdnů dovolené, stravenky, 
bonusy...), ale také práci z domova, benefity dle svého gusta, nejnovější 
modely telefonů, volání/internet za lepší cenu, rozvojové možnosti, atd.
Aktuálně nabízíme několik trainee pozic.

Součástí naši firemní DNA je odvaha ke změnám, proaktivný přístup 
k zákazníkům a fakt, že nás to spolu v našem týmu baví. Máme rádi 
technologie, nebojíme se inovovat a zkoušet novinky co přicházejí na trh. 
Jestli si myslíš, že bys k nám zapadnul/a, neváhej a dej nám o sobě vědět.

Pokud je v nabídce práce tvých snů, přihlaš se do výběrového řízení. 
Vyplň on-line dotazník, přilož CV a motivační dopis. V 1. kole si popovídáme  
o tvých zkušenostech, o tom co hledáš a co ti můžeme nabídnout. Možná 
projdeš i assessment centrem. Když nás zaujemeš, máš od nás pracovní 
nabídku v kapse.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

T-Mobile Czech Republic, a.s.

T-MOBILE NEJSOU POUZE 
TELEKOMUNIKACE, 
ITy můžeš být jedním z nás
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Baví tě programování, práce s daty nebo by ses chtěl/a podílet na vývoji nejmodernějších 
technologií? I takhle může vypadat kariéra u nás. Věříme, že technologie mají 
lidem zjednodušovat a zpříjemňovat život. A dobře víme, že být nejlepší a neustále 
posouvat hranice můžeme jen se správnými lidmi. Jestli se nebojíš výzev, u kterých 
můžeš nasbírat zajímavé zkušenosti, pojď do toho s námi. Dej nám o sobě vědět 
on-line www.t-mobile.cz/zamestnani nebo se stav v našem stánku a promluv si 
s našimi IT kolegy o tématech, na kterých pracují. 
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

www.trigema.cz
Daniela Čadková  cadkova@trigema.cz

S12

Společnost Trigema rozrostla na skupinu firem s téměř 150 zaměstnanci 
a dosaženým obratem 1 mld. Kč.  Jsme dynamická společnost se širokým 
záběrem. Stavíme, prodáváme nové byty, rekonstruujeme, zateplujeme 
domy, spravujeme nemovitosti, provozujeme hotel, lyžařské středisko. 
Věkový průměr lidí ve společnosti je 32 let. 

Studenty či absolventy vysokých škol - směr stavebnictví. 
Studentům i absolventům nabízíme pozice:  
• asistent na stavbě, mistr  
• asistent v rozpočtovém oddělení 
• asistent project managera pro development  
• příprava dokumentace pro realitní společnost
• projektant junior 

Zázemí stabilní společnosti, která nežije z podstaty a neustále usiluje 
o další rozvoj Kolektiv, který „táhne za jeden provaz“ a vzájemně se 
podporuje Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené,mobilní telefon, 
příspěvek na penzijní / životní připojištění, stravenky, atraktivní firemní 
akce a další) 

Výběrová řízení jsou ve většině případů jednokolová. V rámci jednoho 
setkání absolvujete osobní interview s manažerem a také testy 
odborných znalostí či IT dovedností. Vždy přizpůsobené konkrétní pozici.  

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Trigema a.s.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Ostatní

Stavebnictví

Chemie

Elektro

Strojní

www.tuv-sud.cz
Ivana Jarešová, MBA  ivana.jaresova@tuv-sud.cz

117

TÜV SÜD Czech je vedoucí certifikační a inspekční společností v ČR. 
Společnost je součástí světově uznávané skupiny TÜV SÜD, která již  
150 let poskytuje svým zákazníkům špičkový přehled, znalosti a odborné 
vědomosti na místní, regionální i globální úrovni. 
Více než 24.000 zaměstnanců na 850 místech v Evropě, Severní a Jižní 
Americe, na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč celým 
hodnotovým řetězcem se zaměřením na nezávislé ověřování, testování, 
certifikace a vzdělávání.

• absolventy VŠ 
• studenty magisterského studia 

• prostor pro vlastní invenci 
• spolupráci s našimi experty 
• odborné vedení praktické části DP 
• práci s nejmodernějšími technologiemi 
• osobní a profesní růst 

• ideálně ukončené bakalářské studium 
• anglický jazyk min. B1 
• chuť se učit novým věcem 

• posouzení životopisu 
• pozvání na pohovor 
• osobní pohovor s vedoucím oddělení a HR 
• jednání o podmínkách spolupráce a předložení pracovní nabídky 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

TUV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD Czech s.r.o.    Novodvorská 994    Praha 4
Telefon 844 888 783    info@tuv-sud.cz   www.tuv-sud.cz

Budujte s námi kariéru 
již během studia!
Celosvětová síť kanceláří TÜV SÜD vám umožní spolu
pracovat na mezinárodních projektech. Věříme v přidá
vání hodnoty nejen našim zákazníkům, ale také našim 
zaměstnancům tím, že jim dáváme vynikající příležitosti  
k osobnímu a profesionálnímu růstu.

Nabízíme vám:
• prostor pro vlastní invenci
• spolupráci s našimi experty
• odborné vedení praktické části diplomové práce

Pošlete CV na email:
recruitment@tuv-sud.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Elektro

www.unicontrols.cz
Kateřina Erbenová  erbenova@unicontrols.cz

N04

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá 
vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení  
v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Disponuje vlastními 
výzkumnými a vývojovými týmy, které umožňují vytvářet produkty  
na špičkové úrovni. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně 
provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni. 
Zaměření na: projekty a dodávky průmyslových řídicích systémů, komplexní 
dodávky řídících a komunikačních systémů, počítačových modulů, zařízení  
a programového vybavení pro komunikaci v průmyslu a dopravě, systémy 
pro telemetrii a přenos dat, rozvoj systémového programového vybavení  
a vývojových prostředků pro aplikační programy.

všechny šikovné a nadšené absolventy kteří chtějí být naší součástí  
• Team leadery vývojových týmů   • programátory  
• hardwarové vývojáře   • testery  
• projektové manažery   • embedded vývojáře  
• mechanické konstruktéry   • produktové manažery  
• obchodníky tělem i duší   • šikovné a zručné lidi do výroby          

• zázemí české úspěšné společnosti
• uvolněnou firemní atmosféru
• umožňujeme pracovat v příjemném prostředí
• máme přístup k nejmodernějším technologiím  
• dáváme možnost učit se od skvělých a zkušených vývojářů
• poskytujeme velkou řadu benefitů  

• chuť pracovat  
• být zodpovědný
• samostatný  
• schopnost se rychle učit novým věcem

Pošlete nám své CV a motivační dopis na personalistika@unicontrols.cz  
my jej vyhodnotíme  pozveme vás k nám na schůzku a je ruka v rukávu :-)  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

UniControls a.s.
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WE OFFER:

REQUIREMENTS:

OPPORTUNITIES:
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Civil
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Economy

Architecture

Electrical

Mechanical

239

WEBSITE:

Full time

Part time

Summer job

Practise / Intership

Trainee program

Bachelor / Diploma 
thesis

IT

Other

UniCredit Business Integrated Solutions is the Group’s global services 
company and is dedicated to providing services in the sectors  
of Information and Communication Technology (ICT), Back Office  
and Middle Office, Real Estate, Security and Procurement.  
It is one of the first service companies to be created at European level 
and its’ aim is to consolidate and reorganize those operational activities 
necessary for the correct functioning of the Groups’ business by 
leveraging on a more flexible delivery and an improved response time.
The company includes about 10.000 people and oversee activities in  
11 countries.  

College/ University students and graduates (Informatics, Technology  
or Economics preferred).

• Interesting and challenging work in an international company.  
• Opportunity for international experience including working abroad.
• Development programs for talented employees with potential to grow.
• Working with experienced colleagues in a professional and friendly 
environment.  
• Wide range of benefits.

• Experience in application, server administration and configuration  
of HW, SW and OS systems.    
• Orientation in programming.  
• Fluency in Czech/Slovak and a very good working knowledge of English.  
• Proactive, cooperative and enthusiastic approach, common sense, willingness 
to learn and travel abroad.  

A13

UniCredit Business Integrated 
Solutions

www.unicreditgroup.eu
UBIS HR  hr.czsk.ubis@unicredit.eu
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

www.damevamnaboj.cz
Nikola Štechová  info@damevamnaboj.cz

A19

Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten 
správný náboj!  Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních 
a komunikačních technologií v Evropě. Dáme ti příležitost vyvíjet řešení 
pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech.  
K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků, 
jedinečnou možnost kariérního růstu a spoustu zábavy i po práci. U nás 
zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to bavilo!    
Více než 25 let na trhu, 15 vývojových center v Evropě, přes 200 klientů, 
projekty ve 25 zemích.

Hledáme schopné lidi, kteří chtějí pracovat v IT. 
Práce s talenty nás baví, proto jim dáváme jedinečnou možnost kariérního 
růstu. Nepožadujeme nutně předchozí praxi, zajímá nás chuť učit se 
novým věcem.  

• Trainee programy a dlouhodobé vzdělávání 
• Juniorní i seniorní pozice v oblasti vývoje software (analýza, testování, 
vývoj)  
• Významné IT projekty v ČR i v zahraničí  
• Možnost dynamického kariérního růstu  
• Nabídku neobvyklých benefitů

• Student vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření 
• Absolvent VŠ do 2 až 3 let od ukončení školy
• A jestli jste studovali, školu třeba nedokončili, ale máte zkušenosti  
z oboru, tak to zkuste taky!

Rádi se s tebou setkáme osobně a probereme co tě v IT láká nejvíce.  
Vždy se snažíme udělat maximum pro to, abychom ti mohli u nás 
nabídnout pozici, která tě bude bavit.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Trainee program

Unicorn

Praha - Brno - Plzeň - Hradec Králové - Ostrava - 
Mladá Boleslav - Zlín - Bratislava - Kyjev - Arnhem

www.damevamnaboj.cz
info@damevamnaboj.cz
+420 779 970 000

PRÁCI VÁM DAJÍ NA SPOUSTĚ MÍST. 
PRÁCI S TÍM SPRÁVNÝM NÁBOJEM 
VÁM DÁME MY!

unicorn-letak.indd   1 15. 3. 2016   11:04:42
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Elektro

Strojní

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

www.valeo.cz
Lenka Topinková  lenka.topinkova@valeo.com

103

Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta.  Není nás vidět  
a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se ti lépe řídilo. 
Naše umění tkví v bezpečné a příjemné jízdě. Máme to v malíčku  
od deklarace proměnných až do mechanického endu. Pomáháme při 
parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při 
nenadálých okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění 
v podobě hlídaní mrtvého úhlu. 
S námi se ani nezapotíš. My totiž umíme i klimatizace!  Až si příště sedneš 
do auta, vzpomeň si na nás a buď v klidu.  

Studuješ technický obor: strojní, elektro nebo IT? Baví tě neustále se 
vzdělávat?  
Aktuálně hledáme: 
• vývojáře   • konstruktéry
• vývojáře - hardware  • vývojáře - software 
• vývojáře - testovací inženýry,  • procesní inženýry do výroby
• inženýry kvality do výroby  

• Můžete se podílet na špičkových inovacích  
• Zažijete vývoj i výrobu od A do Z   • Stravenky    
• 6 týdnů dovolené       • Penzijní připojištění
• Variabilní bonusy závislé na výsledcích týmu  
• Podpora mobility (náhrada výdajů na dojíždění, stěhování, dočasné ubytování)  
• Příspěvek na relaxační aktivity  

Chceš spolupracovat s kolegy v jiných pobočkách firmy v zahraničí  
a využívat angličtinu na denní bázi? Máš zodpovědný a proaktivní přístup 
k úkolům? Do našich týmů ve vývoji a ve výrobě hledáme právě takové 
kolegy. Lidi s vizí a zapálením pro svou práci a pro moderní automobilové 
technologie.

• 2 kola pohovorů  
• pro vybrané pozice test anglického jazyka  

Plný úvazek

Částečný úvazek

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Valeo

Bez chytrých inženýrů 
by chytrá auta 

daleko nedojela.

CHYTRÁ AUTA POTŘEBUJÍ CHYTRÉ HLAVY.
Není nás vidět a stejně jsme přítomni. V podobě sebeparkovacích aut, 
adaptivního tempomatu nebo hlídání mrtvého úhlu při předjíždění. 
Vyvíjíme a vyrábíme technologie pro autonomní auta zítřka.
Objevte možnosti kariéry na prace.valeo.cz.
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WEBOVÉ STRÁNKY:

Stavebnictví

www.vces.cz
Ing. Vladimír Ujec  vladimir.ujec@vces.cz

S08

Společnost VCES a.s. je generálním dodavatelem pozemních  
a vodohospodářských staveb. 
Stavíme environmentálně šetrné a udržitelné budovy podle mezinárodních 
standardů BREEAM a LEED. Velké a náročné projekty jako ELI Beamlines 
nebo CIIRC pro ČVUT v Praze nás zařadily mezi lídry stavebního trhu  
v sektoru velkých projektů a administrativních budov. Vedle České 
republiky působíme vice než 10 let také na Slovensku. Ve spolupráci 
se sesterskou společností Linkcity Czech Republic realizujeme vlastní 
developerské projekty v rámci celé České republiky. Od roku 2006 je naše 
společnost členem francouzské stavební skupiny Bouygues.

Hledáme šikovné studenty pro krátkodobé i dlouhodobé brigády a stáže.
Pro doplnění našich projektových týmů hledáme vhodné kandidáty  
na pozice: 
• asistent/-ka projektového manažera
• stavbyvedoucí a přípravář/-ka
• specialista TZB/elektro 
• specialista controllingu

• perspektivní zaměstnání, profesní růst, další vzdělávání
• možnost dalšího volna pro dobrovolnickou práci 
• firemní akce pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky
• zázemí stabilní společnosti  
• motivující finanční ohodnocení 
• flexibilní pracovní dobu  
• pět týdnů dovolené 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

VCES a.s.





KONTAKTNÍ OSOBA:

OBORY PŮSOBENÍ:

STÁNEK
PROFIL SPOLEČNOSTI

HLEDÁME

NABÍZÍME

POŽADAVKY NA UCHAZEČE

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MOŽNOSTI BĚHEM STUDIA

Ostatní

Humanitní

Design

Stavebnictví

Chemie

Ekonomie

Architektura

Strojní

246

WEBOVÉ STRÁNKY:

Informatika

Elektro

www.vesla.cz
Michaela Beránková, MBA  michaela.berankova@vesla.cz
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Společnost VESLA s.r.o. je od roku 2001 součástí mezinárodní skupiny 
Unitron Group, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektronická telekomunikační 
zařízení v celosvětové distribuční síti. 
Pobočky skupiny Unitron Group sídlí v Belgii (Unitron nv), v České 
republice (VESLA s.r.o.), v Číně (Unitron Asia Pacific), ve Spojených 
Státech (Unitron Americas) a v Indii (Catvision Unitron Pvt Ltd). 
Ve společnosti VESLA s.r.o. dnes pracuje 65 stálých zaměstnanců, z toho 
v oblasti výzkumu a vývoje 8 inženýrů.

• vývojář aplikačního software  
• vývojář VF hardware  
• konstruktér mechanických dílů  

• smlouvu na dobu neurčitou • pružnou pracovní dobu  
• pět týdnů dovolené    • podporu jazykového vzdělávání
• třináctou mzdu  
• životní pojištění a penzijní připojištění  
• příspěvek na dopravu, stravování, sportovní a kulturní aktivity  
• relaxační a sportovní místnost - stolní tenis, šipky na pracovišti

• vývojář aplikačního software: technologie HTML5, Javascript, Java SE 1.6 
(IDE Eclipse), OOP  
• vývojář VF hardware: kmitočtová oblast do 3,5 GHz  
• základní znalost angličtiny    

• osobní pohovor  
• test odborných znalostí

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

VESLA s.r.o.
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Wheelabrator Czech s.r.o. je mezinárodní společnost, která je tradičně 
považována za předního světového dodavatele všech typů tryskacích 
strojů. Nabízí kompletní řešení tlakovzdušným tryskáním, tryskáním 
metacím kolem a omíláním. Během 20. století společnost vyráběla 
nejrůznější výrobní stroje a zařízení, později se začala úzce specializovat 
na zakázkovou výrobu a servis tryskacích strojů. Vzhledem k vysoké 
poptávce po tryskacích strojích vzniklo 42 výrobních závodů po celém 
světě. V České republice naleznete pobočku ve městě Příbram, nedaleko 
hlavního města Prahy. Příbramský Wheelabrator patří k jednomu  
z největších zaměstnavatelů v okrese.

• Absolventy VŠ strojního zaměření 
• Uchazeče se znalostí CAD systému (3D výhodou) 
• Znalost SolidWorks výhodou 
• Samostatnost, flexibilitu 
• Chuť dále se rozvíjet a vzdělávat  
Aktuálně hledáme: Konstruktéry tryskacích strojů, Konstruktéry–kresliče, 
Techniky TPV,  Nákupčí, Programátory

• Motivující měsíční finanční bonus
• Příspěvky na sport a kulturu 
• Příspěvek na penzijní/životní připojištění 
• Výhodný firemní mobilní tarif
• Moderní pracovní prostředí  • Věrnostní odměny
• Týden dovolené navíc • Atraktivní mzdové ohodnocení 
• Závodní stravování  • Pružná pracovní doba  

Znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni, znalost práce s PC, 
MS Office, PDM a CAD systémy, znalost SolidWorks a ME10 výhodou,orientace 
v technických výkresech a dokumentaci, analytické a rozhodovací 
schopnosti, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikativnost.

V případě zájmu o volnou pracovní pozici zašlete Váš životopis na e-mail: 
prace@wheelabratorgroup.com, kde budete do 14ti dnů kontaktováni 
personalistou s detaily výběrového řízení. Výběrové řízení je dvoukolové 
s manažerem daného oddělení, kde si ujasníte veškeré podmínky  
k případnému nástupu.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)
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Wheelabrator Czech s.r.o.

www.wheelabratorgroup.com
Michaela Karlová  michaela.karlova@noricangroup.com
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www.wikov.com
Mgr. Hana Blažková  hblazkova@wikov.com
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Skupina Wikov je jedním z nejvýznamnějších výrobců mechanických 
převodovek v regionu střední a východní Evropy. V mechanickém 
strojírenství je aktivní více než 130 let a přes 95 let je tradičním 
výrobcem ozubených kol a mechanických převodovek. 
Zkušenosti vytvářené a předávané z generace na generaci v kombinaci  
s moderními výrobními technologiemi Wikovu umožňují vyrábět špičkové 
produkty s progresivním konstrukčním řešením a nadstandardními 
technickými parametry. Wikov, to je sama podstata strojírenství!

Hledáme strojaře tělem i duší - konstruktéry, technology, inženýry kvality, 
projekt manažery, ale třeba i obchodníky, nákupčí, plánovače, dále pak IT 
specialisty, ekonomy, logistiky... 
U nás si vysněné místo najde opravdu každý!

Nabízíme brigády, praxe, diplomové práce... a pro ty nejlepší i náš 
stipendijní program, kde můžete získat až 25 000 Kč za semestr. 
Jen tak - za dobré známky.  Těm, kteří už se poohlížejí po svém prvním 
zaměstnání, pak nabízíme super kolektiv, spoustu firemních akcí, 
benefity a vysokou nástupní mzdu.

Jediným požadavkem na uchazeče je nadšení pro strojírenství a záliba  
v řešení technických požadavků. Když navíc umíte anglicky (což ale není 
podmínkou, protože jsme česká firma), určitě se u nás neztratíte.

Poslat e-mailem svůj životopis - to je určitě nejlepší začátek. Anebo 
přímo zavolat naší milé, příjemné a sympatické personalistce, která vám 
poradí, co a jak udělat.  Všechny potřebné informace najdete na našem 
webu. Napište, i když momentálně nenajdete vysněnou pozici. Třeba ji 
zrovna chystáme :)

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Wikov Industry a.s.
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www.wunderman.cz
Zita Vyýbošťok  zita.vybostok@yrgrp.com

A17

Jsme největší direct marketingová agentura v ČR s jasně měřitelnými 
výsledky. Naším denním chlebem jsou data, analýzy chování zákazníků 
a jejich skloubení s kreativitou s častým využitím chytrých digitálních 
technologií. Specializujeme se na direct marketing, datovou analytiku, 
CRM a věrnostní programy.  Víme, co a v jaké hodnotě zákazníci kupují, 
jaké e-maily čtou nebo jak se chovají na sociálních sítích. Díky přesnému 
cílení připravíme nabídku sestavenou přímo pro konkrétního zákazníka.  
Naše prediktivní metody včas odhalí také zákazníky, které může vaše 
značka ztratit. Vhodnou komunikací dokážeme udržet jejich věrnost.  

Hledáme šikovné absolventy napříč všemi obory. 
Uplatnění u nás najdou datoví nadšenci, programátoři, developeři, 
obchodně zaměření lidé, ale i kreativci.

Jsme nadšení svými projekty a vážíme si lidí, kteří za nimi stojí. 
Víme, že jsou naším nejcennějším kapitálem a proto do svých zaměstnanců 
neváháme investovat a nabídnout jim dlouhodobou kariérní perspektivu, 
odpovídající ohodnocení, vzdělávání s individuálním přístupem a mnoho 
dalších benefitů.

Přijímáme šikovné absolventy, kteří mají chuť pracovat s přestižními 
klienty z České republiky, ale i ze zahraničí. Pokud máš rád kreativní 
prostředí, kde se každý nápad počítá a každá snaha oceňuje, tak se  
k nám pojď připojit.

Nebudeme se tě ptát, jaké jsou tvoje silné stránky a slabé stránky. 
Pobavíš se rovnou se svým nadřízeným, se kterým si buď plácneš, nebo ne.

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

Trainee program

Wunderman s.r.o.

Zdař bůh, horníku,

jsi spokojený, pokud se můžeš ponořit do hloubek dat a vykutat z nich smysluplné řešení? 
Rád používáš na dolování cenných informací nejnovější technologie a různé vychytávky? 

Máš občas chuť najít si vlastní kreativní cestu a neohlížet se na vyšlapané chodníčky?

Pak se pojď kouknout k nám do stánku. Jsme totiž Wunderman, největší marketingová 
agentura v Česku, a patříme do celosvětové sítě agentur WPP. Každý den dolujeme 

datové diamanty z databází našich klientů a vytváříme z nich vyšperkovaná kreativní řešení - 
a k tomu potřebujeme přesně takové datové havíře, jako jsi Ty.

Těšíme se na Tebe!

HR tým Wunderman

POJĎ 
FÁRAT S NÁMI!
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Yanfeng Automotive Interiors je předním světovým dodavatelem 
přístrojových panelů a kokpitových systémů, dveřních panelů, podlahových 
a stropních konzol. Společnost s centrálou v Šanghaji má kolem  
113 výrobních a technických center v 18 zemích a zaměstnává více než 
33 000 lidí. Společnost Yanfeng Automotive Interiors, založená v roce 
2015, je společným podnikem Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd, 
stoprocentní dceřiné společností Huayu Automotive Systems Co., Ltd. 
(HASCO) patřící do skupiny výrobců komponent SAIC Motor Corporation 
Limited (SAIC Motor) a společnosti Johnson Controls, globálního 
multioborového průmyslového podniku.

Hledáme nové spolupracovníky s různým profesním zázemím a roky 
zkušeností do našeho závodu v Žatci a Plané nad Lužnicí. Kandidáti musí 
být absolventy ekonomických, manažerských, právních, ekologických, 
technických nebo strojírenských univerzitních oborů nebo středních 
škol. Angličtina je nutností.

Nabízíme zajímavé Trainee programy pro studenty s možností získání 
práce po úspěšném dokončení programu.

e-mail Žatec: HR.Zatec@yfai.com  
telefon Žatec:  +420 734 791 023

e-mail Planá: HR.Plana@yfai.com  
telefon Planá:  +420 735 711 468

Plný úvazek

Částečný úvazek 

Praxe / Stáž

Trainee program

Závěrečná práce 
(Diplomka / Bakalářka)

Yanfeng Czechia Automotive 
Interiors
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ZF Engineering Plzeň s.r.o. je jedno z hlavních vývojových center koncernu 
ZF Group. Naše firma prochází neustálým rozvojem, např. v roce 2015 
došlo k integraci významné americké společnosti TRW do struktury ZF.

Plzeňský podnik nabízí služby skupině ZF i externím zákazníkům, a to  
v oblasti vývoje i testování SW (C/ C++), HW, v oblasti konstrukce, 
výpočtů, mechatroniky a metrologie. V oblasti mechatroniky probíhá 
kompletní proces od návrhu přes výrobu prototypů až po testování. 

• Vývojáře SW v C/ C++ 
• Specialisty pro testování SW a HW 
• Specialisty SW kvality 
• FEM výpočtáře 
• Konstruktéry pro oblast automotive

Zaškolení v dané problematice a kariérní růst, jazykové vzdělávání ve firmě 
(NJ, AJ), pružnou pracovní dobu, flexibilní časové konto, 25 dní dovolené, 
Home Office, roční bonusy, roční přezkoumání mezd a platových tříd, 
příspěvky na dopravu a penzijní/životní pojištění, dotované stravování. 

Plný úvazek

Částečný úvazek

Brigáda

Praxe / Stáž

ZF Engineering Plzeň s.r.o.  
 
 
 
 

Hledáme: 

 Vývojáře SW v C/C++ pro: 

• osobní vozy a elektromobilitu 

• HW vrstvu 

 Java/C# vývojáře pro automatizaci 

 Funkční vývojáře  

 Integrátory SW 

 Specialisty pro testování SW a HW 

 Inženýry pro FEM a MBS výpočty 

 Konstruktéry  

 Specialisty SW kvality 
 

 

ZF Engineering Plzeň s.r.o.  
  

Nabízíme: 
 Zaškolení a možnost kariérního růstu 

 Spolupráci na mezinárodních projektech 

 Práci se špičkovými technologiemi 

 Moderní prostředí 

 Jazykové vzdělávání ve firmě zdarma (AJ, NJ) 

 Pružnou pracovní dobu a flexibilní časové konto 

 Home Office a 25 dní dovolené 

 Roční odměny a navyšování mezd dle výkonu 

 Příspěvky na dopravu a penzijní/životní pojištění 

 Dotované stravování ve firemní kantýně 
 

 Univerzitní 1159/53 

     301 00 Plzeň 

 373 736 640 

 kariera.plz@zf.com 

 www.zf.com/careers 

 www.zf.jobs.cz 
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